
 

 

 

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินงานประจําปงีบประมาณ 2565 

ไตรมาศที่ 1 – 2 ( ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการดาํเนนิงานตามแผนการดาํเนนิงานประจาํปงีบประมาณ 2565 

 ไตรมาศที ่1 - 2 ( ตุลาคม 2564 - มีนาคม  2565) 
1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นบา้นเมอืงน่าอยูแ่ละเสรมิสร้างความงบเรยีบรอ้ย มัน่คง ปลอดภยั 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

- - - - - - - - -  

1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

40,000     19,800 สํานักปลัด  

2 ป้องกันระงับอัคคีภัยและซ้อมแผน
ป้องกันระงับอัคคีภัย 

30,000     - สํานักปลัด  

 

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

- - - - - - - - -  



1.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 ไถฝังกลบและปรับปรุงสถานที่เทกอง
ขยะมูลฝอย 

120,000     600,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

2 ฝึกอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง 30,000     - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

3 อบรมส่งเสริมการใช้น้ําหมักชีวภาพและ
ก้อนจุลินทรีย์ (EM ball) เพื่อใช้ในการ
บําบัดน้ําเสีย 

15,800     - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000     - กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

 

 

 



1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย
เพชรลําดวน หมู่ที่ 4 บ้านโคกเพชร 
ตําบลโคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์  

192,000     165,000 กองช่าง  

2 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน    
ค.ส.ล. เลียบคลองลุมปุ๊ก หมูท่ี่ 9 บ้าน
ตะลุงเก่า ตําบลโคกม้า อําเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

326,000     - กองช่าง  

3 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  ถนน
สายโคกกี่ หมูท่ี่ 4 บ้านโคกเพชร ตําบล
โคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

630,000      กองช่าง  

4 ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.  (รื้อผิว
ทางเดิมและก่อสร้างใหม่) ถนนกิ่งเพชร
หมู่ที่ 5 บ้านฉนัเพล ตําบลโคกม้า 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

794,000     - กองช่าง เปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินการ
ก่อสร้าง 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหลังที่
พักสงฆ์บ้านฉันเพล หมู่ที ่5 บ้านฉันเพล 
ตําบลโคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

334,000     332,000 กองช่าง  



1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหอม
นิด หมู่ที่ 4 บ้านโคกเพชร ตําบลโคกม้า 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

727,000     580,000 กองช่าง  

7 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนกิ่ง
เพชรเชื่อมถนนสายบ้านฉันเพล-บ้าน
โคกม้า หมู่ที ่5 บ้านฉันเพล ตําบล
โคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

493,000     490,000 กองช่าง  

8 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.และงาน
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยรมิชลใน หมู่
ที่ 3 บ้านตะลงุเก่า ตําบลโคกม้า อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

928,000     - กองช่าง  

9 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. และงาน
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสวนอุทิศ หมู่
ที่ 6 บ้านเกียรติเจริญ ตําบลโคกม้า 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

661,000     - กองช่าง  

 

 

 



1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. และงาน
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยแสงเทียน หมู่
ที่ 1 บ้านโคกกลาง ตําบลโคกม้า อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

880,000     - กองช่าง  

11 ก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล.และงาน
ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายทางบ้านตา
เกลียด (ทิศใต้ลาดยาง) หมู่ที ่6 ตําบล
โคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

1,637,000     - กองช่าง  

12 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.,งานบ่อพัก 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยอุดมสขุ หมู่ที ่3 
บ้านตะลุงเก่า ตําบลโคกม้า อําเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

333,000     - กองช่าง  

13 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.,งานบ่อพัก 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนกําแพงชั้นใน หมู่
ที่ 9 บ้านตะลงุเก่า ตําบลโคกม้า อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

571,000     - กองช่าง  

 



1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

14 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.,งานบ่อพัก 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสายทางแยกทาง
หลวง 24-บ้านโคกเพชร หมู่ 4  หมู่ที ่4 
บ้านโคกเพชร ตําบลโคกม้า อําเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,011,000     - กองช่าง  

15 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.,งานบ่อพัก 
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด-เปิด และงานขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสายบ้านโคกม้า – 
บ้านตะลุงเก่า (ทิศใต้) หมูท่ี่ 2 บ้าน
โคกม้า ตําบลโคกม้า อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

1,237,000     899,400 กองช่าง  

16 ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์ทับถนนคอนกรีตเดิม (Asphalt 
Overlay) ถนนกิ่งเพชร หมู่ที่ 5 บ้านฉัน
เพล ตําบลโคกม้า อําเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

479,670     477,000 กองช่าง  

 

 

 



1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

17 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลงลกูรัง บ้านโคก
กลาง หมู่ที่ 1 (สายทางแยกทางหลวง 
24-โคกกลาง) ตําบลโคกม้า อําเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

63,365     62,000 กองช่าง  

18 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลงลกูรัง บ้านโคก
เพชร หมู่ที่ 4 ตําบลโคกม้า อําเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

498,580     495,000 กองช่าง  

19 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลงลกูรัง บ้าน
เกียรติเจริญ หมู่ที่ 6 ตําบลโคกม้า 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

413,083     409,000 กองช่าง  

20 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลงลกูรัง บ้าน
ตะลุงเก่า หมู่ที่ 3 ตําบลโคกมา้ อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

352,102     230,000 กองช่าง  

21 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลงลกูรัง บ้าน
ตะลุงเก่า หมู่ที่ 9 ตําบลโคกมา้ อําเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

375,858     373,000 กองช่าง  

22 ปรับปรุงเสริมผิวจราจรลงลกูรัง บ้านฉัน
เพล หมู่ที ่5 ตําบลโคกม้า อําเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

391,033     387,000 กองช่าง  

 



1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

23 ปรับเกรดซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง บ้าน
โคกงิ้ว หมู่ที่ 8 (สายทางเลียบคลองห้วย
ตะลุง หมู่ที่ 8) ตําบลโคกม้า อําเภอประ
โคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

16,850     - กองช่าง  

24 ถมดินปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาบาดาล บ้านตะลุงเก่า หมู่ที ่3 
ตําบลโคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

92,000     88,000 กองช่าง  

25 ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนคู
กันแสง หมูท่ี่ 9 บ้านตะลุงเก่า ตําบล
โคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

1,439,000     - กองช่าง  

26 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยยันยง 
หมู่ที่ 8 บ้านโคกงิ้ว ตําบลโคกม้า 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

208,556.54     - กองช่าง  

27 ซ่อมแซมท่อระบายน้ําและผิวจราจร
พร้อมทํากําแพงปากท่อ ค.ส.ล. ทั้งสอง
ด้าน หมู่ที่ 3 บ้านตะลุงเก่า ตําบล
โคกม้า อําเภอประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์ 

39,000     37,500 กองช่าง  



1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

28 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัสท์ติกคอนกรีต  สายทางบ้าน
โคกม้า-บ้านตะลุงเก่า ตําบลโคกม้า 
อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

3,478,000     3,462,222 กองช่าง  

 

1.7 แผนงานการเกษตร 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

- - - - - - - - -  
 

1.8 แผนงานการพาณิชย์ 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

- - - - - - - - -  
 

 



2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร 

 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

- - - - - - - - -  
 

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 ฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ 25,000     - กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

2.3 แผนงานการเกษตร 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

- - - - - - - - -  
 

 

 

 



3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นคณุภาพชวีิต 

 3.1 แผนงานการศึกษา 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20,000     - กองการศึกษา เนื่องด้วย
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,124,475     370,125 กองการศึกษา  

3 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 2,124,475     1,060,500 กองการศึกษา  

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000     - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

2 พระราชดําริด้านสาธารณสุข 180,000     - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 



3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

- - - - - - - - -  
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพ
ติด “โคกม้าเกมส์” 

50,000     - กองการศึกษา  

2 ส่งทีมนักกีฬาตัวแทนเทศบาลตําบล
โคกม้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี “ประโคนชัยเกมส์” 

70,000     - กองการศึกษา  

3 จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 10,000     - กองการศึกษา  
4 จัดงานวันแม่แห่งชาติ 10,000     - กองการศึกษา  
5 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
10,000     - กองการศึกษา  

6 จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

10,000     - กองการศึกษา  



3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

7 ร่วมกิจกรรมจดังานเทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย 

50,000     - กองการศึกษา เนื่องด้วย
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

8 จัดงาน “เทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อม
กุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย” (เงินอุดหนุน) 

30,000     30,000 กองการศึกษา  

9 จัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี “ประโคนชัยเกมส์” (เงินอุดหนุน) 

30,000     - กองการศึกษา เนื่องด้วย
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

10 จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (เงิน
อุดหนุน) 

20,000     - กองการศึกษา  

11 ส่งเสริมการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ “กิจกรรม
ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ําตาม
อรยธรรมขอม” (เงินอุดหนุน) 

20,000     20,000 กองการศึกษา  

12 ส่งเสริมงานรัฐพิธีประเพณีและวันสําคัญ
ทางราชการ (เงินอุดหนุน) 

10,000     - กองการศึกษา  

 

 



3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 จัดงานวันผู้สูงอายุ 50,000     - กองสวัสดิการ
สังคม 

เนื่องด้วย
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

 

3.6 แผนงานงบกลาง 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลโคกม้า 

173,138     173,138 สํานักปลัด  

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,064,000     4,711,100 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 108,000     45,000 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 3,936,000     1,498,600 กองสวัสดิการ
สังคม 

 

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000     - กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 



4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 

 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

1 จัดเวทีประชาคมตําบล 20,000     - กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 

2 เทศบาลสัญจร 20,000     - กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

เนื่องด้วย
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

3 จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 400,000     - กองคลัง  
4 ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น “สถานที่กลาง” อําเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (เงินอุดหนุน) 

12,000     12,000 สํานักปลัด  

5 ให้ความเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ (เงินอุดหนุน) 

20,000     - สํานักปลัด  

6 เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงาน 

220,000     - สํานักปลัด  

7 ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการที่มีต่อ
การให้บริการของเทศบาลตําบลโคกม้า 

15,000     - กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ 

 

8 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 16,050     15,729 กองช่าง  

 



4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

9 จัดซื้อเครื่องสูบน้ําชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ํา 
(ซัมเมอรส์) 

7,169     7,169 กองช่าง  

 

 

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่ว 

 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วยดําเนินการ หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

ยกเลิก/ไม่
ดําเนินการ 

- - - - - - - - -  
 

 

 

 

 

 

 

 


