
 

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

 

ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว ้
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

สถานะดำเนินการ 
หมายเหต ุอยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

1 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
แหล่งน้ำ 

โครงการซ่อมแซมถนนภายใน
ตำบล 

200,000.00    �  

2 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
แหล่งน้ำ 

โครงการซ่อมแซม/ติดต้ัง ไฟ
ทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 5 

400,000.00 70,590.00 �    

3 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
แหล่งน้ำ 

โครงการขุดลอกวัชพืชใน
คลองเขตตำบลโคกขี้หนอนทั้ง
ตำบล หมู่ที่ 1 - 5 โดยใช้รถ
ขุดตีนตะขาบ อบต.โคก
ขี้หนอน 

500,000.00 321,957.55 �    

4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกบัการประกอบอาชีพ
ด้านเล้ียงสัตว์น้ำ 

10,000.00    �  

5 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมการพัฒนาความรู้
เกี่ยวกบัการประกอบอาชีพ
ด้านปลูกพืช 

10,000.00    �  

6 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคในตำบล 

200,000.00 57,164.00 �    

7 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการตรวจสุขภาพเด็ก   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.     
โคกขี้หนอน 

5,000.00    �  

8 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมและปอ้งกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

80,000.00    �  

9 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้หวัดนก 

60,000.00 26,700.00  �   

10 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์ 

10,000.00 3,300.00  �   

11 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

100,000.00    �  

12 
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการจัดต้ังศูนย์พักพิง
สำหรับสุนัขจรจัด จังหวัด
ชลบุรี 

30,000.00    �  

 
13. การพัฒนา... 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว ้
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

สถานะดำเนินการ 
หมายเหตุ อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

13 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครอบครัวไทย 

12,500.00    �  

14 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

20,000.00    �  

15 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้
ยากจน 

50,000.00    �  

16 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

50,000.00    �  

17 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการแก้ไขปัญหาว่างงาน
หรือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนในตำบล 

40,000.00    �  

18 การพัฒนาด้านสังคม 
โครการจ้างนักเรียน หรือ
นักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียน 

10,000.00    �  

19 การพัฒนาด้านสังคม ชุมชนวัดหัวไผ่ หว่งใยผู้สูงอาย ุ 50,000.00 50,000.00  �   

20 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัในพื้นที่ตำบล     
โคกขี้หนอน 

40,000.00    �  

21 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการรักษาความสงบ
เรยีบร้อย 

20,000.00    �  

22 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการป้องกันอุบัติเหตุและ
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล 

30,000.00 4,825.00 �   

ดำเนินการ 2 
ช่วง (ปีใหม่

และ
สงกรานต์) 

23 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภายในตำบล        
โคกขี้หนอน 

20,000.00    �  

24 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการติดต้ังป้ายเตือน
อุบัติเหตุ - อุบัติภยั ถนนสาย
หัวไผ่ - พานทอง 

20,000.00 8,320.00  �   

25 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

16,000.00 16,000.00  �   

26 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของ ศอ.ปส.จ.ชบ. 

20,000.00 20,000.00  �   

 
27. การพัฒนา... 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว ้
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

สถานะดำเนินการ 
หมายเหต ุอยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

27 การพัฒนาด้านสังคม 
โครงการบริการกำจัดขยะใน
สถานกำจัดขยะ 

725,000.00 297,055.00 �    

28 การพัฒนาด้านสังคม 
โครการรณรงค์ การลด คัด
แยก เก็บรวบรวม และกำจัด
ขยะมูลฝอย 

20,000.00    �  

29 การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,688,000.00  �    

30 การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพคนพิการ 790,000.00  �    

31 การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00  �    

32 การพัฒนาด้านสังคม 

โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

50,000.00    �  

33 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำปา้ย
ประชาสัมพันธข์อง อบต. 

30,000.00 1,464.00 �    

34 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

30,000.00    �  

35 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร 
ประจำ อบต. 

10,000.00   �  
ปีงบ 65 

ไม่ได้จัดซ้ือ 

36 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บา้น 

20,000.00 7,550.00 �    

37 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการจัดทำปฏิทิน อบต.
โคกขี้หนอน 

60,000.00   �  
ปีงบ 65 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

38 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 

50,000.00    �  

39 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม แก่พนักงาน 
ข้าราชการ คณะผู้บริหาร         
ส.อบต.กำนัน ผญบ. ผช. 
แทพย์ และสารวัตรกำนัน 

10,000.00    �  

40 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการประชาสัมพันธแ์ละให้
ความรู้เร่ืองการเสียภาษ ี

5,000.00 1,875.00  �   

41 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

500,000.00    �  

42. การพัฒนา... 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว ้
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

สถานะดำเนินการ 
หมายเหต ุอยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

42 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ
ของชาติ 

30,000.00    �  

43 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการส่งเสริมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

10,000.00    �  

44 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการส่งเสริมความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 

10,000.00    �  

45 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

อบรมกฎหมายท่ีควรรู้สู่ชุมชน
อำเภอพานทอง 

19,000.00    �  

46 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 

10,000.00    �  

47 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการ อบต. เคล่ือนที ่ 20,000.00    �  

48 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกบัประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนใน 
อปท. 

20,000.00    �  

49 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

40,000.00   �  
ปีงบ 65 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

50 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวันศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

154,350.00 84,000.00 �    

51 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

70,000.00 34,564.40 �    

52 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) ร.ร.วัด
โคกขี้หนอน 

224,000.00 103,693.20 �    

53 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
ร.ร.วัดโคกขี้หนอน 

462,000.00 192,192.00 �    

54 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการฝึกสอนดนตรีสากล
ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที ่
ต.โคกขี้หนอน 

100,000.00    �  

55 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

70,750.00 42,500.00 �    

56. การพัฒนา... 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว ้
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

สถานะดำเนินการ 
หมายเหต ุอยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

56 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

50,000.00    �  

57 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวันลอยกระทง 

10,000.00 5,000.00  �   

58 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดกิจกรรมแห่เทยีน
วันเข้าพรรษา 

10,000.00    �  

59 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับพระราชพิธ ี
รัฐพิธี หรือวันสำคัญต่างๆ ของ 
อบต. 

30,000.00    �  

60 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจขนบธรรมเนียม 
ประเพณีจารีตที่ดีงามและ
ความสำคัญของชาติและของ
ท้องถิ่น 

20,000.00    �  

61 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมเครือข่าย
เยาวชนอาสาพัฒนาค่านิยม
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

20,000.00    �  

62 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดแข่งขันกีฬาภายใน
ตำบล หรือส่งนักกีฬาเขา้ร่วม
การแข่งขันภายนอกตำบล 

20,000.00    �  

63 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานพิธีในวันสำคัญ
เกี่ยวกบัสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

50,000.00    �  

64 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการประเพณีวิ่งควาย
จังหวัดชลบุรี 

12,500.00   �  

ปีงบ 65       
จ.ชลบุรี 

ยกเลิกการ      
จัดกิจกรรม 

65 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการงานประเพณีลอย
กระทงและแข่งขันเรือ อำเภอ
พานทอง 

57,000.00 57,000.00  �   

66 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

โครงการจัดงานนมัสการพระ
พุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์ 
จังหวัดชลบุรี 

145,000.00 145,000.00  �   

 
 

67. การพัฒนา... 
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ลำดับ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตั้งไว ้
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

สถานะดำเนินการ 
หมายเหต ุอยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

67 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

30,000.00    �  

68 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

30,000.00 2,400.00  �   

69 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00    �  

 
***หมายเหตุ สถานะการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือมีการดำเนินการต่อเน่ือง            
ทั้งปีงบประมาณ) 
- ดำเนินการแล้วเสร็จ (โครงการท่ีดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 
- ยังไม่ได้ดำเนินการ (โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่มีแผนว่าจะดำเนินการในปีงบประมาณนี้ 
หรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณน้ี) 

 

** ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
 
 
 

         ................................................ผู้รายงาน 
(นางสาวภาลินี บุญเสง่ียม) 

   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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