
รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

รอบ 6 เดือน  (ตลุาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 



คำนำ 

   

การนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนขั้นตอนที่สำคัญ ที่ตอง

ดำเนินการตอเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผน กลาวคือ เมื่อผูบริหารไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนา รวมถึง

ไดรับงบประมาณดำเนินการแลว ตองมีการนำแผนพัฒนานั้นลงไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามแนว ทางการ

พัฒนา และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละยุทธศาสตรและกลยุทธ ที่ไดกำหนดไว   องคการบริหารสวนตำบล

ใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจาย ประจำป รวมทั้งจัดหาแหลงงบประมาณอื่น

เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีกำหนดไวในแผนพัฒนา ทองถ่ิน  

  

  

  

                                       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                                                        

  องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
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สวนที่ 1 

บทนำ 

รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
จากแผนการดำเนินงาน  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
------------------------------------ 

การนำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนขั้นตอนที่ สำคัญ

ที่ตองดำเนินการตอเนื่องจากขั้นตอนการอนุมัติแผน กลาวคือ เมื่อผูบริหารไดอนุมัติและประกาศใช 

แผนพัฒนา รวมถึงไดรับงบประมาณดำเนินการแลว ตองมีการนำแผนพัฒนานั้นลงไปสูการปฏิบัติ

เพ่ือให เปนไปตามแนวทางการพัฒนา และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละยุทธศาสตรและกลยุทธ 

ที่ไดกำหนด ไว   องคการบริหารสวนตำบลใชแผนพัฒนาทองถิ่นเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ 

รายจายประจำป รวมทั้งจัดหาแหลงงบประมาณอื่นเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนด

ไว ใน แผนพัฒนาทองถิ่น การติดตามและประเมินผล   การติดตาม (Monitoring)  และการ

ประเมินผล (Evaluation)  เปนภารกิจหลักในการ ควบคุมงานที่ผูบริหารทุกระดับช้ันจะตองปฏิบัติใน

ปริมาณที่มากนอยและวิธีการที่แตกตางกัน ในระบบการ บริหารนั้น การควบคุม คือ การตรวจสอบ

การทำงานและกำกับการปฏิบัติ (Checking and Directing actions) โดย การติดตามตรวจสอบและ

เก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติไดจริง แลวนำมา เปรียบเทียบกับเปาหมาย หรือกับ

มาตรฐานที่ไดกำหนดไว แลวดำเนินวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการ แกไขปรับปรุงใหด ีมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป หนวยงานรับผิดชอบ  สำนักปลัด  หนวยงานดำเนินการ  1.สำนักปลัด 

2.กองคลัง    3. กองชาง   4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. กองสวัสดิการสังคม 



รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หนา 1 

สวนท่ี ๒  
-------------  

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 



รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หนา 2 

 

รายงานผลการติดตามการดำเนินใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5 
รอบ ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม ๒๕๖4-มีนาคม ๒๕๖5) 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก ตำบลกุดจอก อำเภอบวัใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

1.  ภายใตยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แนวทาง กอสรางปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
 

คาชดเชยคางานกอสรางตาม
สัญญาแบบปรับราคาได (คา 
K) 

เพ่ือเปนคาชดเชยคากอสรางตามสัญญาแบบปรับราคา
ได 

20,000 0 20,000 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมู 14 (สายบานโนนแดง - 
บานดอนแปะ) 

กวาง 4.50 เมตร  ยาว 55.00 เมตร  หนา 0.15  เ
มตร ไหลทางดินถม  โดยมีพ้ืนที ่คสล.ไมนอย
กวา 247.50 ตร.ม. 
(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) 
ติดตั้งปายโครงการ 1  ปาย 

200,000 0 200,000 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 12 บานกุดจอก  (ซอย
ทางเชื่อมลำหวยกุดจอก)  

เพ่ือกอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กวาง 3.00 เมตร  ยาว 72.00 เมตร  หนา 0.15   เ
มตร ไหลทางดินถม  โดยมีพ้ืนที ่คสล.ไมนอย
กวา 216.00 ตร.ม. 
(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) 

176,000 0 176,000 
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1.  ภายใตยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)  หมู 1 (ถนนงิ้วใหม 10) 

เพ ื ่อก อสร างถนน คสล.ขนาดผ ิ วจราจร
กวาง 4.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.1
5 เมตร ไหลทาง ดินถม โดยมีพื ้นที่ คสล.ไม
น  อยกว  า  247.50 ตร .ม .   (รายละเอ ียด
โครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ตดิตั้ง
ปายโครงการ 1 ปาย 

200,000 185,000 15,000 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บานดอนแปะ  หมู 8 
(สายบานดอนแปะ - บานโนนแดง) 

เพ ื ่ อก อสร างถนน คสล .ขนาดผ ิ วจราจร
กวาง 4.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร  หนา 0.
15 เมตร 
ไหล ทางดินถม  โดยม ีพ ื ้นที่  คสล.ไม น อย
กวา  247.50 ตร.ม. 
(รายละเอ ียดโครงการตามแบบ อบต. กุด
จอก กำหนด) 
ติดตั้งปายโครงการ 1  ปาย   

200,000 
 

188,000 12,000 
 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บานดอนแรง หมู 9 
(สายคุมหนองกระโดน - บานหนอง
พะเนียด) 

เพ่ือกอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กวาง 5.00 เมตร  ยาว 48.00 เมตร  หนา 0.
15 เมตร 
ไหลทางดินถม  โดยมีพื้นท่ี คสล.ไมนอย
กวา  240.00 ตร.ม. 
(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด
จอก กำหนด)202-203 (รายละเอียดโครงการ
เปนไปตามแบบอบต.กุดจอก กำหนด) 

200,000 0 200,000 
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1.  ภายใตยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บานเพ็ด
นอย  หมู 2 (ถนนเพ็ดนอย 2) 

เพ่ือกอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหลทาง ดินถม โดยมีพืน้ท่ี คสล.ไมนอย
กวา 248.00 ตร.ม.  (รายละเอียดโครงการตาม
แบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งปาย
โครงการ 1 ปาย 

200,000 0 200,000 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บานโสก หมู 
4  (ถนนบานโสก 8) 

เพ่ือกอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหลทาง ดินถม โดยมีพืน้ท่ี คสล.ไมนอย
กวา 247.50 ตร.ม.  (รายละเอียดโครงการตาม
แบบ อบต.กุดจอก กำหนด) ติดตั้งปาย
โครงการ 1 ปาย 

200,000 182,000 18,000 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บานหนอง
เซียงโข หมู 5 (ซอยคุมเกา) 

เพ่ือกอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร  หนา 0.
15 เมตร 
ไหลทางดินถม  โดยมพีื้นที ่คสล.ไมนอย
กวา  436.00 ตร.ม. 
(รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุด
จอก กำหนด) 
ติดตั้งปายโครงการ 1  ปาย        

350,000 0 350,000 
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1.  ภายใตยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) บานหัวฝาย  
หมู 13 (ถนนหัวฝาย 3) 

เพื่ อก อสร  างถนน คสล .ขนาดผ ิ วจราจร
กวาง 3.20 เมตร  ยาว 114.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร 
ไหล ทางด ินถม  โดยม ีพ ื ้นที่  คสล.ไม น อย
กวา 364.80 ตร.ม. 
(รายละเอ ียดโครงการตามแบบ อบต.กุด
จอก กำหนด) 

297,000 0 297,000 

11. โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
บานออยชาง หมู 7 

เพ่ือกอสรางถนนลาดยาง บาน
ออยชาง หมู 7 ขนาด  
ชวงที ่1  กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจร Asphaltic Concrete (AC) ขนาด
กวาง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร  หนา 5 ซ
ม. 
ชวงที ่2  กอสรางถนนลาดยางผิว
จราจร Asphaltic Concrete (AC) ขนาด
กวาง 5.00 เมตร  ยาว 120.00 เมตร  หนา 5 
ซม. 
ปรากฏในแผนพฒันาทอง 

500,000 495,000  5,000 

รวม 11  2,147,000 1,050,000 1,097,000 
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1.  ภายใตยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
กอสรางปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการจางเหมาออกแบบ เขียนแบบ 
รับรองแบบ โครงการกอสราง ฯลฯ 

เพ่ือจางเหมาการออกแบบ เขียนแบบ 
รับรองแบบโครงการ 

20,000 10,000 10,000 

2 โครงการอุดหนุนสำนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ 

ประชาชนทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช 150,000 0 150,000 

รวม 2  170,000 10,000 160,000 
 
1.  ภายใตยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1.2  แผนงานการเกษตร 
แนวทาง  สงเสริมการสรางจิตสำนึกและมสีวนรวมดูแล รักษาอนุรกัษและพัฒนาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการรวมใจไทย ปลูกตนไมเพ่ือ
แผนดิน สืบสานสู 100 ลานตน 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรวมใจ
ไทย ปลูกตนไมเพื่อแผนดิน สืบสานสู 
100 ลานตน 

10,000 0 10,000 

2. โครงการสงเสริมการอนุรักษพันธุกรรม
พืช 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริม
การอนุรักษพันธุกรรมพืช 

10,000 0 10,000 

รวม 2  20,000 0 20,000 
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2.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.1  แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห 
แนวทางสงเสริมและจัดใหมรีะบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอาย ุ

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการและผูดูแลคนพิการ 

อบรมใหความรูเก่ียวกับดูแลสุขภาพคน
พิการ 

20,000 
 

0 20,000 
 

2 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ เพื่อจายเปนคาฝกอบรมใหความรู โดย
จายเปนคาวิทยากร คาอาหาร อาหาร
วางและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  

20,000 0 20,000 

รวม 2  40,000 0 40,000 
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2.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
แนวทางเสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค
ปองกันโรคติดตอ 

50,000 0 50,000 

2. โครงการรณรงคปองกันและควบคุม
โรคไขเลือดออก 

เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปไดรวม
โครงการรณรงคควบคุมลูกน้ำยุงลาย 

80,000 0 80,000 

3. โครงการรณรงคสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะและคัดแยกขยะ 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค
สงเสริมการลดปริมาณขยะและคัดแยก
ขยะ 

20,000 0 20,000 

4. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบา 

เพื ่อเปนคาใชจายตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัย 

40,000 0 40,000 

5. โครงการอุดหนุน สำหรับการ
ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริ ดานสาธารณสุข 

การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุขของ
คนในหม ู  บ  าน -  การแก  ไขป ญหา
สาธารณสุขของหมูบาน - การจัดบริการ
สุขภาพเบื้องตนโดยศูนยสาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.) 3.2) สนับสนุน
กิจกรรมรณรงคส ุขบัญญัติ 3.3) จัด
กิจกรรมกลุมทางสังคมในทองถ่ิน 

280,000 0 280,000 

รวม 5  470,000 0 470,000 
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2.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แนวทางสงเสริมการรกัษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) จำนวน 50 ชดุ 

120,000 0 120,000 

2. โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คา
เชาเต็นท คาจัดสถานท่ี  คาปาย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ 

10,000 
 

10,000 
 

0 

3. โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คา
เชาเต็นท คาจัดสถานท่ี  คาปาย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ 

10,000 0 10,000 

รวม 3  140,000 10,000 130,000 
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2.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.4  แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน 
แนวทางการจัดการใหประชาชน เพ่ือหางไกลยาเสพตดิ 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการจิตอาสาเราทำความดีดวย
หัวใจ 

กิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาแหลง
น้ำ คูคลอง การชวยเหลือประชาชนท่ี
ขาดคนดูแล ผูสูงอายุ ผูพิการ 

10,000 10,000 0 

2 โครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

จัดโครงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด เด็ก เยาวชน ประชาชน 100 
คน 

10,000 0 10,000 

รวม 2  20,000 10,000 10,000 
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 2.  ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แนวทางการจัดระบบสวสัดิการภาคประชาชน 

1. โครงการสงเสริมคุณธรรมและความ
โปรงใสในการปฏิบัติงาน 

เพื่อดำเนินการตามโครงการโครงการ
สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสใน
การปฏิบัติงาน 

10,000 0 10,000 

2. โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพื่ออุดหนุนองคการบริหารสวนตำบล
ขุนทอง โครงการบริหารจัดการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชา
ช น อ ง ค  ก ร ป ก ค ร อ ง ส  ว น
ทองถ่ิน ประจำป พ.ศ.2565 

20,000 20,000 0 

3 โครงการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับการจัดทำขอบัญญัติ
ตำบล และแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ ื ่อ เป นค  าใช  จ  ายในการดำเนิน
โครงการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำขอบัญญัติ
ตำบล และแผนพัฒนาทองถ่ิน 

20,000 0 20,000 
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2.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แนวทางการจัดระบบสวสัดิการภาคประชาชน 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

4. โครงการประชาสัมพันธและบริการรับ
ชำระภาษีนอกสถานที่ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ
ประชาสัมพันธและบริการรับชำระภาษี
นอกสถานที ่ ประกอบดวย คาปาย
ประชาสัมพันธ หนาที่และการชำระ
ภาษี  และวัสดุอุปกรณในการ
ประชาสัมพันธ  คาอาหารวางของ
เจาหนาที่ผูรวมโครงการ และอื่นๆที่
เก่ียวของ 

20,000 1,978 18,022.00 

5. โครงการปรับปรุงและพัฒนางานภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาโครงการ
ปรับปรุงงานท่ีดินและสิ่งปลูก
สราง ภายในเขตตำบลกุดจอก โดยเปน
คาจางเหมา 

50,000 36,000 1,400 

รวม 5  120,000 57,978 62,022 
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3.  ภายใตยุทธศาสตรสงเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

3.1  แผนงานการศึกษา 
แนวทางสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา และเขาสู อาเซี่ยน 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็ก เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คา
ตกแตงสถานที่ น้ำดื ่ม วัสดุ อุปกรณ 
ฯลฯ 

50,000 0 50,000 

2. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมการอาน
เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูของ
ประชาชนในทองถิ่น 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริม
วัฒนธรรมการอานเพื่อสรางสังคมแหง
การเรียนรูของประชาชนในทองถิ่น 

10,000 0 10,000 

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

คาหนังสือ คาอุปกรณการเรียน คา
เครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

102,000 0 102,000 

4 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอนของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 
แหง 

เพื ่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
รายหัว 

170,000 146,200 23,800 

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) 

จางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตำบลกุดจอกทั้ง 4 ศูนย 

617,400 227,115 390,285 

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาพัฒนาการจัด
การศึกษา) 

เพื่อจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

100,000 0 100,000 
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3.  ภายใตยุทธศาสตรสงเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

แผนงานการศึกษา 
3.1  แนวทางสงเสริมและพัฒนาการจัดการศกึษา และเขาสู อาเซี่ยน 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

7. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครวั  
อาหารเสริม(นม)ใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย และโรงเรยีนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้น
พื้นฐาน จำนวน 4 แหง 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย และโรงเรยีน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษา
ขึ้นพื้นฐาน จำนวน 4 แหง 

1,010,000 457,610.76 552,389.24 

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียน
สังกัด สพฐ จำนวน 4 แหง 

เพ ื ่อ เป นค า ใช จ  ายตามโครงการ
สน ับสน ุนค  า ใช  จ  า ยการบร ิหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) โรงเรียน
สังกัด สพฐ จำนวน 4 แหง 

1,500,000 766,500 733,500 

รวม 8  3,559,400 1,597,425.76 1,961,974.24 
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3.  ภายใตยุทธศาสตรสงเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

แผนงานการศาสนาวัฒนะรรมและนันทนาการ 
3.2  แนวทางการสงเสริมบำรุงรกัษา ศาสนา สืบสานวฒันธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และกิจกรรมตางๆ 

เพ่ือเปนคาใชจายตาม
โครงการ เชน วันเขาพรรษา โดยจาย
เปนคาตกแตง สถานที ่วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ  
 

40,000 0 40,000 

2. โครงการสืบสาน ประเพณี
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คา
จัดสถานที ่คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ  

30,000 0 30,000 

3. โครงการประเพณีงานฉลองวันชัยชนะ
ทาวสุรนารี งานประเพณีบัวไหมบัว
ใหญ 

ประชาชนตำบลกุดจอกไดทำกิจกรรม
รวมกันกับอำเภอบัวใหญ 

60,000 31,000 29,000 

4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนพนักงาน ขาราชการและ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมฝกอบรมเด็กและเยาวชน
โดยใชหลักธรรมคำสอนแนวทางปฏิบัติ
บัติเพ่ือการดำรงชีวิตอยางมีสุข 

60,000 0 60,000 

5. อุดหนุนงบประมาณงานรัฐพิธี ราชพิธี
อำเภอบัวใหญ 
 

อุดหนุนงบประมาณงานรัฐพิธี ราชพิธี
อำเภอบัวใหญ 
 

8,000 2,800 5,200 

รวม 5  198,000 33,800 164,200 
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3.  ภายใตยุทธศาสตรสงเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

แผนงานการศาสนาวัฒนะรรมและนันทนาการ 
3.3 แนวทางการจัดใหมีและบำรุงสถานท่ีประชุม การกีฬา และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการจัดหาอุปกรณกีฬาสนับสนุน
การเลนกีฬาของประชาชน 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการ ในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬาสนับสนุน การ
เลนกีฬาของประชาชน เชนวอลเลบอล 
ฟุตบอล ตระกรอ ฯลฯ 

40,000 0 40,000 

รวม 1  40,000 0 40,000 
 

3.  ภายใตยุทธศาสตรสงเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษา บำรุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

3.4  แนวทางการสงเสริมการปกครองระบบประชาธปิไตย และการมสีวนรวมของประชาชน 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. โครงการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งผูบริหาร
และสมาชิกสภาทองถิ่น 

300,000 
 

179,80.55 120,194.50 

รวม 1  300,000 179,80.55 120,194.50 
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4.  ยทุธศาสตรการสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
          แผนงานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห 

4.1  แนวทางสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 

ท่ี โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  

งบประมาณ 
(บาท) 

เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรี สตรีในชุมชนมีรายไดชวงวางงาน 30,000 0 30,000 
รวม 1  30,000 0 30,000 

 
 

 
 
 
 
 

33%

67%

กราฟแสดงผลการดาํเนินงาน

ดาํเนินการแลว้ โครงการตามแผนดาํเนินงาน 
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บัญชจีำนวนครุภัณฑสำหรับท่ีดำเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 

1. ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ  
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. จัดซื้อเกาอ้ืสำนักงาน เพื่อจัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน แบบปรับระดับ
ได จำนวน 20 ตัว  
 

36,000 36,000 0 

2. ตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บานเปด เพ่ือจัดซื้อตูเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
เปด จำนวน 2 หลัง มีมือจับบิด มีแผนชั้น
ปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม (มอก.)  

11,000 11,000 0 

3. เกาอ้ีสำนักงาน เพ่ือจัดซื้อเกาอี ้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว 10,000 0 10,000 
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2. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ  
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1. เครื่องขยายเสียง เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองขยายเสยีง ขนาด 600 วตัต 
จำนวน 1 เครื่อง 

8,000 0 8,000 

2 โครงการจัดซื้อเคร่ืองรับ-สงวิทยุ
สื่อสารระบบ VHF/FM 

เพ่ือจัดซื้อ ซื้อเคร่ืองรับสงวิทยุสื่อสาร
ระบบ VHF/FM  
1. จัดซื้อเครื่องรับสงวทิยุสื่อสาร
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จำนวน 10 เครื่อง 
2.  จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยส่ืุอสาร
ระบบ VHF/FM ชนิดติดประจำ
ที ่จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามแบบ อบต.
กำหนด 

148,000 0 148,000 

 

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี ครุภัณฑ  รายละเอียดของครุภัณฑ  
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจาย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึกพรอม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ ตามมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร จำนวน 1 เครื่อง  

8,000 0 8,000 



รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาทองถ่ิน : องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก หนา 20 

 

2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร 
สำนักงาน 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน
สำนักงาน โดยคุณลกัษณะพื้นฐานใหเปนไป
ตาม มาตราฐานของ
กระทรวง ICT  จำนวน 1 เคร่ือง 

17,000 17,000 0 

3 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร ขาวดำ 
ชนิด Network 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพเลเซอร ขาว
ดำ ชนิด Network โดยคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ใหเปนไปตาม มาตราฐานของ
กระทรวง ICT จำนวน 1 เครื่อง 

8,900 8,900 0 

 

 

33%

67%

กราฟแสดงการจัดหาพัสดุ

ดาํเนินการแลว้ โครงการตามแผนดาํเนินงาน 
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ภาพประกอบการประชุม 
การรายงานการดำเนินโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตำบลกุดจอก 
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