
 

 

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานนโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
อำเภอประโคนชัย    จังหวัดบุรีรมัย ์
 

รายงานผลการดำเนินงาน                              

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 

อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

           1.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

1 √

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
โครงกำร/กิจกรรมล ำดับท่ี

√

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกมะขาม  หมู่ท่ี 1  ต าบลโคกมะขาม(สายจากสามแยกท่ีดินบ้านนางเจียด ยึนประโคน ถึงท่ีดินนายแสวง  นาประโคน) ขนาดผิดจราจรกว้าง 5 เมตร    
ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบมาตรฐานของ อบต. โคกมะขามพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
(ช่ัวคราว) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 319,000 บาท

√ √

โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโคกตะเคียนหมู่ท่ี 3 ต าบลโคกมะขาม (จากท่ีดิน นายจิม ดอกดี ถึงท่ีนา นายอ้วน โพยประโคน) ขนาดกว้าง5 เมตร ยาว 640 เมตร สูงเฉล่ีย 1 เมตร ลาดเอียง 1:1 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,992 ลูกบาศก์เมตร (ค่ายุบตัวของดิน 1.30) พร้อมเกรดปรับเกล่ียให้เรียบร้อย และวางท่อระบายน้ าขนาด ศก. 0.60 จ านวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมป้าย

3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 6 (ถนนสายสามแยกหน้าบ้าน นายธนวัตน์ อ่วงประโคน ถึงส่ีแยกหน้าบ้านนายเทียม  โปรดประโคน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
 200 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางตาม และวางท่อระบายน้ า ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน  7 ท่อน ตามแบบ มาตรฐานของ อบต. 
โคกมะขาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ช่ัวคราว) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 390,000 บาท

2 √ √

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

ประชาสัมพันธ์โครงการ (ช่ัวคราว) และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จ านวน 1 ชุด งบประมาณ  200,000 บาท



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

1 √ √รู้เร่ืองการวางผังเมืองและด้านช่าง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถร่วมมือกับชุมชน ในการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 5,000 บาท
โครงการผังเมืองรวม หรือปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนและการวางแผนชุมชน การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมืองและองค์ความ

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
           1.3 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  ด้ำนเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
           2.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

√

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพ อบต.โคกมะขาม เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุท่ีใช้ประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีระเบียบฯ สามารถเบิกจ่ายได้
1 √งบประมาณ 10,000 บาท

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  ด้ำนเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
         2.2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

2
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาค่ารับรองผุ้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้ท่ีมาร่วม

√ √

1
โครงการจัดกิจกรรมออกร้านงานวันข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการจัดงานวันข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

√ √โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  งบประมาณ 100,000 บาท

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  งบประมาณ 5,000 บาท

√

4
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาค่าบรองผุ้

√ √

3
โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมประเพณีวัน ลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาค่ารับรองผุ้ท่ีเชิญมาร่วม

√งานและผู้ท่ีมาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ งบประมาณ 5,000 บาท

ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้ท่ีมาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ งบประมาณ 100,000 บาท

√

6
โครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง เพ่ือจ่ายเป็นจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

√ √

5
โครงการจัดงานเทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย เพ่ือจ่ายเป็นจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัยในการด าเนินงานตามโครงการจัดงาน เทศกาลข้าวมะลิหอม

√ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งบประมาณ 30,000 บาท

งบประมาณ 10,000 บาท

√

8
โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาอ าเภอประโคนชัย เพ่ือจ่ายเป็นจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย ในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา

√ √

7
โครงการประเพณีท่องเท่ียวปราสาทเมืองต่ าตามอารยธรรมขอม เพ่ือจ่ายเป็นจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย ในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีท่องเท่ียว

√ปราสาทเมืองต่ าตามอารยธรรมขอม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 15,000 บาท

อ าเภอประโคนชัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 20,000 บาท

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  ด้ำนเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร
รอบ 12 เดือน

9
โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และวันส าคัญทางราชการ เพ่ือจ่ายเป็นจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย ในการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และวันส าคัญ

√ √ทางราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 10,000 บาท

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 2  ด้ำนเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
         2.3  แผนงำนกำรเกษตร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

         2.2  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร
ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

√

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

1
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและผักสวนครัว เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและผักสวนครัวเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน

√ อาหารว่าง ค่าวัสดุ ท่ีประกอบการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีระเบียบฯ สามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณ 5,000 บาท

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน
         3.1  แผนงำนงบกลำง



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

5
เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายช่ือท่ีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร งบประมาณ 50,000 บาท

√ √

1
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เเพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตาย หรือคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 

√ √

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้างเงินเพ่ิมค่าครองชีพช่ัวคราว งบประมาณ 218,595 บาท

เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการค่าเบ้ียความพิการ ให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด งบประมาณ 1,668,000 บาท

2
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ท่ี อบต . จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2  ตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ งบประมาณ 8,744 บาท

√ √

3
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมี อายุ 60 ปีบริบูรณ์ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  งบประมาณ 6,048,000 บาท

√ √

4 √ √

√ √

8
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต. งบประมาณ 75,000 บาท

√ √

เพ่ือส ารองจ่าย เป็นรายจ่ายท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธรณภัยเกิดข้ึน หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน และในการช่วยเหลือองค์กรปกครอง
6 ส่วนท้องถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัย งบประมาณ 100,208 บาท

7 √ √
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจราจร ท่ีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง งบประมาณ 5,000 บาท

√

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

9
เงินช่วยพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีท่ีพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ งบประมาณ 10,000 บาท

√

10 √ √
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน กบท. งบประมาณ 163,216 บาท

11
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบ านาญ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบ านาญ ให้แก่ผู้รับงบบ านาญท่ีมีสิทธิเบิกได้ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญช้าราชการ

√ √ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500 งบประมาณ 20,000 บาท

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน
         3.2  แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน
         3.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ค่าวัสดุท่ีใช้ประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีระเบียบฯ สามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณ 5,000 บาท1
โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ด้านสุขภาพ ของผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 

√ √

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ

√ √ท่ีใช้ประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีระเบียบฯ สามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณ 5,000 บาท

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน
        3.4  แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

√
กีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี“ประโคนชัยเกมส์” " โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

5 √ √
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  ในการด าเนินงานงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาและเยาวชนแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี 2564 อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 4,000 บาท

2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขัน

√
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการฯ งบประมาณ 100,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย ในการด าเนินงานงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” คร้ังท่ี 18 ประจ าปี 2564  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 30,000 บาท

เจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัลหรือของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ งบประมาณ 100,000 บาท

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “โคกมะขามเกมส์”ค่าใช้จ่ายการจัดท าโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด“โคกมะขามเกมส์ " โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดกีฬา  
ค่าอาหาร ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้ จ่ายอ่ืนได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม ค่าตอบแทน

1 √ √

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีจัดการแข่งขันกีฬา 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน
        3.5  แผนงำนกำรศึกษำ

√
เงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ในการด าเนินงานงานตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทาน "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

4

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี “ประโคนชัยเกมส์” 

√ √

3

โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ชิงถ้วยพระราชทาน"พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพ่ือจ่ายเป็น

√
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” คร้ังท่ี 28 ประจ าปี 2564 อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 15,000 บาท

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

1
โครงการกีฬาสืบสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาสืบสานสัมพันธ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม 

√ √



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

งบประมาณ 5,000 บาท

8
โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล

√ √

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน
        3.5  แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

โคกมะขาม งบประมาณ 10,000 บาท

1 √ √จ านวน 2 แห่ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ งบประมาณ 5,000 บาท

3

โครงการเด็กปฐมวัยหัวใจชาวพุธ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการเด็กปฐมวัยหัวใจชาวพุธ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามจ านวน 2 แห่ง 

√ √
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสาร

2

โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขามจ านวน 2 แห่ง โดยจ่ายเป็น

√

และส่ิงพิมพ์  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ งบประมาณ 5,000 บาท

ส่ิงพิมพ์  งบประมาณ 5,000 บาท
√

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

√
จ านวน 2 แห่ง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

5
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกมะขาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกมะขาม จ านวน 2 แห่ง 

√ √

4

โครงการประเพณีวันลอยกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการประเพณีวันลอยกระทง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม

√
วิทยากร ค่าป้าย โครงการ งบประมาณ 5,000 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุทางการเกษตร เช่น หญ้า ต้นไม้ ปุ๋ย สารเคมี ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ และอุปกรณ์ต่างๆ งบประมาณ 30,000 บาท

อบต. โคกมะขาม  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

7
โครงการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการเย่ียมบ้านเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม

√ √

6

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของบุคลากรครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูน ประสิทธิภาพของบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเล็กสังกัด

√ √
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ งบประมาณ 50,000 บาท



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 3  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน
        3.5  แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จ านวน 2 แห่ง งบประมาณ 272,834 บาท 

√

√

√

การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจ กรรมพัฒนาผู้เรียน) เป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด งบ 124,300 บาท

8 √ √

9
โครงการวันแม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการวันแม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม งบประมาณ 5,000 บาท

√

10
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงานโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหาร

√ √

11
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ 

√ √

ส่วนต าบลโคกมะขาม งบประมาณ 187,000 บาท

ส่วนต าบลโคกมะขาม งบประมาณ 5,000 บาท

12
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร

14
โครงการสายใยรักในครอบครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสายใยรักในครอบครัวของเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม

√ √

13
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม (อาหารกลางวัน) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

√ √ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม งบประมาณ 539,000 บาท

งบประมาณ 5,000 บาท

√

16
อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุส าหรับ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา

√ √

15
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล

√โคกมะขาม งบประมาณ 20,000 บาท 



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

(สพฐ.) จ านวน 4 แห่ง  งบประมาณ 1,418,806 บาท

ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 4 แห่ง (ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน)  งบประมาณ 1,688,000 บาท

19 √

√

√

18
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนของโรงเรียน

√

17
อาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัดสพฐ. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

√

√งบประมาณ 20,000 บาท
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 4  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
        4.2  แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

√

2
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของประชาชนต าบลโคกมะขาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวิทยากร  และค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ 

√ √

1
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่นจัดซ้ือน้ าพ่นหมอกควัน ทรายเพ่ือก าจัดลูกน้ ายุงลายและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

√ท่ีระเบียบฯสามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณ 10,000 บาท



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร
รอบ 12 เดือน

ในการด าเนินงานตามโครงการ กิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์” งบประมาณ 10,000 บาท

√ค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม งบประมาณ 480,000 บาท3
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานท่ีเสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ

√

2 √ √ท่ีระเบียบฯสามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณ 5,000 บาท

มีการแจ้งจากประชาชนในต าบลโคกมะขามหรือ หน่วยงานราชการต่างๆ เร่ืองการระบาดของโรคไข้เลือดออกอาจท าการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพ่นหมอกควันหลายคร้ังตามงบประมาณ

5
โครงการคัดแยกขยะ  เมืองสะอาด ชาติประหยัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการคัดแยกขยะ เมืองสะอาด ชาติประหยัด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ ท่ีจ าเป็นในการ

√ √

4

ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานพ่นหมอกควันเพ่ือก าจัดและป้องกันยุงลายภายในต าบลโคกมะขาม หมู่ท่ี 1-7 และสถานท่ีอ่ืนๆ *หมายเหตุ* กรณีท่ี 

√ √
และความเหมาะสม งบประมาณ 9,000 บาท

จัดโครงการค่าวัสดุ ค่าป้าย น้ าด่ืม น้ าใช้ในการด าเนิน โครงการ งบประมาณ 5,000 บาท

√

7
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ค่าถ่ายเอกสาร ค่าป้าย 

√ √

6
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ

√จัดโครงการค่าวัสดุ ค่าป้าย น้ าด่ืม น้ าใช้ในการด าเนิน โครงการ งบประมาณ 10,000 บาท

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ งบประมาณ 432,000 บาท

√

9
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

√ √

8
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

√งบประมาณ 31,000 บาท

อัครราชกุมารี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ งบประมาณ 10,000 บาท

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 4  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
        4.2  แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน

10
โครงการ “จัดหารายได้เพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์” เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรมย์ 

√ √



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

ด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ 1-7 ในต าบลโคกมะขามหมู่บ้านละ 20,000 บาท งบประมาณ 140,000 บาท

ค่าตอบแทน หรือค่าด าเนินการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม ท่ีด าเนินการ  งบประมาณ 40,000 บาท

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ฯ งบประมาณ 10,000 บาท
2

โครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจุดบริการประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสงกรานต์ และมาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียว เป็นต้น  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร

1
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับ

√ √

√ √

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 4  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
        4.3  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

11
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ด าริ ด้านสาธารณสุข เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช ด าริ 

√ √

10 √ √



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

√ √3
โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวินัยจราจรและการขับข่ีอย่างปลอดภัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับวินัย จราจรและการขับข่ีอย่างปลอดภัย เช่นค่าวิทยากร 

2
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุท่ีใช้ประกอบการฝึกอบรม 

√ √และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีระเบียบฯ สามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณ 5,000 บาท

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 4  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
        4.4  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

1
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราท าความดีด้วยหัวใจ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราท าความดีด้วยหัวใจ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีระเบียบฯ

√ √สามารถเบิกจ่ายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีระเบียบฯ สามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณ 30,000 บาท

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดหรือปิดการอบรม ค่าอุปกรณ์ต่างๆ งบประมาณ 5,000 บาท

สาธารณะภัย ประจ าปี 2564 งบประมาณ 5,000 บาท

วัน อปพร. งบประมาณ 10,000 บาท

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

√

5
โครงการฝึกอบรมทบทวนและการสวนสนามวัน อปพร. เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัยในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและการสวนสนาม

√ √

4
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัยในการด าเนินงานตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา

√

2

3
โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมความรู้ เก่ียวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนในต าบลโคกมะขาม

√ √

√ √



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

3

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (ส านักปลัด)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบ้ียเล้ียง

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  ด้ำนประสิทธิภำพกำรเมือง  กำรบริหำร
        5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

√ √

1
โครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือ ภายนอกเป็นหน่วย    

√ √

√ √ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุท่ีใช้ประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี ระเบียบฯ สามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณ 5,000 บาท

4
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประจ าปี 2564

√ √งบประมาณ 5,000 บาท

3

√ √
ในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่าย

ส ารวจประชาชน เจ้าหน้าท่ีรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน ท่ีมารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม งบประมาณ 15,000 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าตอบแทนบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัตหน้าท่ีการเลือกต้ัง ค่าป้าย แผ่นพับ และส่ืออ่ืนๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกต้ัง งบประมาณ 250,000 บาท
2

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ินขององค์การบริหาร ส่วนต าบลโคกมะขาม ตามท่ีกฎหมายก าหนดอีกท้ังให้ความร่วมมือ



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

10

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง

√ √
เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆท่ีจ าเป็นใน การเดินทางไปราชการของคณะ

งบประมาณ 10,000 บาท

9
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน “สถานท่ีกลาง” เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน

√ √ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน “สถานท่ีกลาง” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต อ าเภอโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ งบประมาณ 12,000 บาท

3 √ √
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆท่ีจ าเป็นใน การเดินทางไปราชการของคณะผู้  

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

รอบ 12 เดือน

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  ด้ำนประสิทธิภำพกำรเมือง  กำรบริหำร
        5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน

8

โครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และวันส าคัญ ทางราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมงานรัฐพิธี และวันส าคัญทางราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

√ √
การใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิดการฝึก อบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร 

√ √

7

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ และทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานท่ีให้กับผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ข้าราชการและพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิม

√ √

จริยธรรม (ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดปิด
การฝึกอบรมค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร งบประมาณ 5,000 บาท

ประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานท่ีให้กับผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม งบประมาณ 10,000 บาท

6

โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม (ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและ

5
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น เงินประโยชน์ตอบแทน

√ √อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ งบประมาณ 150,000 บาท

งบประมาณ 5,000 บาท4
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

√ √

บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ า ท่ีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ งบประมาณ 40,000 บาท



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

10 √ √
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ า ท่ีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ งบประมาณ 20,000 บาท

12

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (กองช่าง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง

√ √
เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆท่ีจ าเป็นใน การเดินทางไปราชการของคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ า ท่ีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ งบประมาณ 10,000 บาท

13
โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะขาม จัดท าหรือปรับปรุง

√ √

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร (กองการศึกษาฯ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง

15
โครงการอบรมเพ่ิมความรู้และความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเพ่ิมความรู้และความเข้าใจพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ

√ √

ข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างตามท่ีกฎหมายก าหนด งบประมาณ 15,000 บาท

14 √ √
เล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆท่ีจ าเป็นใน การเดินทางไปราชการของคณะ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ า ท่ีเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ งบประมาณ 30,000 บาท

11
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กองคลัง) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น เงินประโยชน์

√ √ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ งบประมาณ 5,000 บาท

ส่ิงปลูกสร้าง เช่น ค่าวิทยากรค่าป้าย โครงการ ค่าอาหารกลางวัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีสามารถเบิกจ่ายได้ งบประมาณ 5,000 บาท

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  ด้ำนประสิทธิภำพกำรเมือง  กำรบริหำร
        5.1  แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  ด้ำนประสิทธิภำพกำรเมือง  กำรบริหำร
        5.2  แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

1

โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลโคกมะขาม เพ่ือจ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายในการน าเนินโครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลโคกมะขาม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ

√ √
ก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยมีสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอายุการใช้งาน รวมถึงรายจ่ายอ่ืนๆ
งบประมาณ 5,000 บาท



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

1
โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสังกัดต าบลโคกมะขาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ

√ √คณะกรรมการต่างๆ  งบประมาณ 10,000 บาท

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 5  ด้ำนประสิทธิภำพกำรเมือง  กำรบริหำร
        5.3  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท่ี 6  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม
        6.1  แผนงำนกำรเกษตร

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

√ √

2
โครงการสนับสนุนการปลูกป่าในชุมชน ลดภาวะโลกร้อน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครการสนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนลดภาวะโลกร้อน เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างรถแมคโฮ ค่าน้ ามัน

√ √

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ งบประมาณ 5,000 บาท

และค่าใช้ จ่ายอ่ืนๆ  งบประมาณ 5,000 บาท 

1
โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครการก าจัผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ เช่นค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างรถแมคโฮ ค่าน้ ามันและ



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

√ √

2
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ Kva ระบบสามเฟส เพ่ือใช้ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบโคกมะขามจ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ 100,000 บาท 

√ √

1
ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบปรระมาณ  งบประมาณ 11,000 บาท 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ประเภทครุภัณฑ์ (ข้อบัญญัติฯ งบประมำณ  พ.ศ.  2564 ของ อบต.โคกมะขำม ส ำนัก/กองทุกกอง ไม่ได้ต้ังงบประมำณค่ำใช้จ่ำยประเภทครุภัณฑ์ไว้)
        1.1  แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำรแล้ว ยังไม่ด ำเนินกำร

1
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  หรือ LED ขาวด า 10,000  บาท จ านวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ 10,000 บาท

√ √

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี  งบประมำณ  พ.ศ.  2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมะขำม  อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์
1.  ประเภทครุภัณฑ์ (ข้อบัญญัติฯ งบประมำณ  พ.ศ.  2564 ของ อบต.โคกมะขำม ส ำนัก/กองทุกกอง ไม่ได้ต้ังงบประมำณค่ำใช้จ่ำยประเภทครุภัณฑ์ไว้)
        1.2  แผนงำนกำรศึกษำ

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



- ปัญหาและอุปสรรค 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเทศไทยและในเขตพ้ืนที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ยังประสบปัญหา 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ต้องดำเนินการตาม
มาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคตังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของ
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดบุรีรัมย์ มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกมะขามที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บาง
โครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความ
ต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม 

-ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาด 

อยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพ่ิมชื้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม จึง
ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่สมอ ในการกำหนด 
ยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้ 
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาซนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
และการดำเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความ 
ต้องการอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้  ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ 
ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขามได้โดยตรงต่อผู้บริหารของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม  
www.kokmakham.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะขาม 
 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  31140 หมายเลขโทรศัพท์ ๐-4467-0774 ในวันและเวลาราชการ 


