
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

*************************** 

               ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สภาทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่น เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานให 
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมดวยประกอบกับระเบียกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 13  “(5) 
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ”   
              ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)   
พ.ศ.2561 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงขอรายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานรอบ 6 เดือน  
ประจําป พ.ศ.2564 (ระหวางเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) เพ่ือใหประชาชนไดทราบแนวโนม 
ของการดําเนินงานในชวง 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ.2564 และมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรตอไป   
 
                      จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน   
 
                                                  ประกาศ ณ วันที่  9 เดือน เมษายน พ.ศ.2564   
 
  
 
                                                                      
                                                                     (นายสุรศักดิ์  สายแกว) 
                                                          (นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร) 



 กอง/สวน

ขอบัญญัติ เบิกจาย ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ อยูระหวางการดําเนินการ

 ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน

 1.โครงการกอสรางอาคารงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โคกเพชร 400,000 

 2.โครงการกอสรางถนน คสล.บานโคกเพชร หมูที่ 1 (ซอยขางรานนําชัย) 485,000 

3.โครงการกอสรางถนน คสล.บานภูมิศาลา หมูที่ 4 (สายขางโรงเรียนบานภูมิศาลา 495,000 

ทางทิศตะวันตก) 

 4.โครงการกอสรางถนน คสล.บานโคกเพชร หมูที่ 2 (บานเปยมตาลวกไปบานระกา)  495,000.00 

4.โครงการกอสรางถนน คสล.บานระกา(สายเรียบหวยระกา) 485,000 

5.โครงการกอสรางถนนดินสายบานตาองค หมูที1่0 (สายโรงเรียนบานโคกเพชรไปตายู) 200,000 

6.โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ําบานตาปาง หมูที่ 3 300,000 

 ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานสาธาณสุข

1. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 117,000 

2.โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 40,000 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

แผนงานสังคมสงเคราะห

1.โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20,000 

2.โครงการสงเสริมและพัฒนาการคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมสตรี ผูดอยโอกาส 17,000 17,000 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 2564  รอบ  6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )

งบประมาณ สถานะการดําเนินโครงการ
หมายเหตุ

                                                                           องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ



 กอง/สวน

ขอบัญญัติ เบิกจาย ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ อยูระหวางการดําเนินการ

 ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

2.เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 8,112,600 4,483,800 

3.เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,740,800 1,451,600 

4.เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 102,000 42,500 

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการจัดระเบียบเรียบรอยใน

 ในชุมชน

 1.โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสาํคัญ ชวงเทศกาลสําคัญ 10,000.00   5,000.00  

 2.โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการวางแผนสงเสริมการทองเที่ยวการอนุรักษ

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 ๑.โครงการสํารวจและการอนุรักษพันธุพืช ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ไมไดรับการ

อันเนื่องมา จากพระราชดําริสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจาสยามบรมราชกุมารี  จัดสรร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

 1. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ โครงการจัดการแขงขันกีฬามวลชนตาน      

   ยาเสพติด“ตากะจะเกมส” ครั้งที่ 13 ประจําป 2564


  2. อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปใหมและงานกาชาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2563 6,000 6,000 

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการติดตามผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 2564  รอบ  6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )
งบประมาณ สถานะการดําเนินโครงการ

หมายเหตุ



 กอง/สวน

ขอบัญญัติ เบิกจาย ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ อยูระหวางการดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 7  : ดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน

1. คาใชจายในการดาํเนินการของศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ 20,000 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และศูนยประสานราชการสวนทองถ่ินระดับอําเภอ

2. คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล 250,000 

3. โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 245,000 

โคกเพชร ประจําป  2564

รายจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 2564  รอบ  6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 )

งบประมาณ สถานะการดําเนินโครงการ
หมายเหตุ


