
     
 
 
 
 

 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
 
 
 



     
 
1. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู ่

แผน 
งาน 
ท่ี 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1 โครงการเลอืกตั้งทั่วไปหรือเลือกตัง้
ซ่อม  

 
300,๐๐๐.- 

  
300,๐๐๐.- 

 
ส านักปลัด  
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 
1 

   
ไม่ได้ด าเนินการ 

 2 โครงการจัดฝกึอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากรท้องถ่ิน  

30,๐๐๐.-  30,๐๐๐.- ส านักปลัด  
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 3 โครงการทัศนศึกษาดูงาน 100,๐๐๐.-  100,๐๐๐.- ส านักปลัด  
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 4 โครงการประชุมประชาคมจัดท า/
ทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 

20,๐๐๐.- 
 

 20,๐๐๐.- 
 

ส านักปลัด  
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 5 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

45,๐๐๐.- 45,๐๐๐.-  ส านักปลัด  
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  1 ประชาชนเข้ามามี
ส่วนรวมในช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6 อุดหนุนโครงการรัฐพิธี  15,0๐๐.- 15,0๐๐.-  ส านักปลัด  
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

  1 อ าเภอหนองก่ีได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

 รวม   6  โครงการ 510,000.- 60,000.- 450,000.-  4  2  
2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (รณรงค์ ลด ละ เลกิยาเสพติด
ทุกชนิด) 

 
20,10๐.- 

 
 

  
20,10๐.- 

 
ส านักปลัด  
-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 



     
 2 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด  
30,0๐๐.- 30,000.-  ส านักปลัด  

-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

  1 อ าเภอหนองก่ีได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

 3 โครงการ 7 วันปลอดภัยไร้อุบัตเิหต ุ 60,00๐.- 54,604.-  ส านักปลัด  
-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

  1 เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุในการขับขี่ 

 3 โครงการฝึกอบรม อปพร. อบต.โคก
สูง  

100,0๐๐.-  100,0๐๐.- ส านักปลัด  
-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านป้องกัน
อัคคีภัยในชุมชน 

20,000.-  20,000.- ส านักปลัด  
-แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 รวม  4  โครงการ 230,100.- 84,604.- 140,100.-    3  2  
3 แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการอบรมการคัดแยกขยะ
ภายในครอบครัว 

 
20,000.- 

  
20,000.- 

 
ส านักปลัด -
แผนงาน 
สาธารณสุข 

 
1 

  เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 รวม  1  โครงการ 20,000.-  20,000.-  1    
4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.โคกสูง 

 
300,000.- 

  
300,000.- 

 
กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 
1 

   
ไม่ได้ด าเนินการ 

 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมูท่ี่ 5  

500,000.- 462,000.- 38,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 

500,000.- 452,000.- 48,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 

156,000.-  156,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 



     
 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 
500,000.- 460,000.- 40,000.- กองช่าง 

-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคูขาดหมูท่ี่ 2 

275,000.-  275,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบ้านโคกสงูหมูท่ี่ 1 

500,000.- 463,000.- 37,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 (สายที่ 
1) 

296,000.-  296,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองหว้าหมู่ที่ 6 (สายที่ 
2) 

124,000.-  124,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 10 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านคูขาดหมูท่ี่ 2 

100,000.-  100,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 11 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 

150,000.-  150,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 12 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 

131,000.-  131,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 13 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 

100,000.-  100,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 



     
 14 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง

ลูกรงั บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 สาย 
1 

90,000.-  90,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 15 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 สาย 
2 

75,000.-  75,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 16 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 สาย 
3 

85,000.-  85,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 17 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านโนนสมบรูณ์ หมูท่ี่ 5 

100,000.-  100,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 18 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
ลูกรงั บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 

168,000.-  168,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 19 โครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย บ้านคูขาด 
หมู่ที่ 2 

150,000.-  150,000.- กองช่าง 
-แผนงาน 
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

1   ไม่ได้ด าเนินการ 

 รวม  19 โครงการ 4,300,000.- 1,837,000.- 2,463,000.-  15 4   
 
 
 
 
 
 
 
 



     
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

แผน 
งาน 
ท่ี 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

3 แผนงานสาธารณสุข 
1 โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรค
พิษ สุนัขบ้า 

 
10,000.- 

 
432.- 

 
9,568.- 

 
ส านักปลัด  
-แผนงาน 
สาธารณสุข 

   
1 

 
ลดอัตราเสี่ยงในการ
เกิดโรค 

 2 โครงการพ่นหมอก ควัน/หยอด
สารเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก 

43,000.- 29,166.50.- 13,833.50.- ส านักปลัด  
-แผนงาน 
สาธารณสุข 

  1 ลดอัตราเสี่ยงในการ
เกิดโรค 

 3 โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือ การแพทย ์

193,000.- 116,575.- 76,425.- ส านักปลัด -
แผนงาน 
สาธารณสุข 

  1 -หน่วยมีอุปกรณ์ที่ใช้
ในการ ปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอตลอดปี 
-มีอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4 โครงการปฏิบัติงาน ด้าน
การแพทย ์ฉุกเฉินและกู้ภัย อบต.
โคกสูง 

642,000.- 556,112.- 34,888.- ส านักปลัด -
แผนงาน 
สาธารณสุข 

  1 -หน่วยมีอุปกรณ์ที่ใช้
ในการ ปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอตลอดปี 
-มีอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 รวม  4  โครงการ 888,000.- 753,285.5 134,714.5    4  
4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรรีัมย ์

 
10,000.- 

 
10,000.- 

 
 

 
กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สังคม
สงเคราะห ์

   
1 

จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

 รวม  1  โครงการ 10,000.- 10,000.-     1  



     
6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่คน
พิการและผู้ดูแลคนพิการในตบล
โคกสูง 

 
 

15,000.- 

  
 

15,000.- 

 
 
กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

1 

   
 
เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 2 โครงการเยาวชนต้นแบบ
คุณธรรม จริยธรรมนอ้มน า
เศรษฐกจิพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

30,000.-  30,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 3 โครงการรักจรงิรอไวใส่ใจป้องกัน
โรคเอดส ์

10,000.-  10,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 4 โครงการส่งเสริมกลุม่อาชีพ กลุ่ม
วิสาหกจิชุมชนในต าบล 

50,000.-  50,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 5 โครงการส่งเสริมผูสู้งอายุเข้า
ปฏิบัติธรรม 

100,000.-  100,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 6 โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่ม
อาชีพสตรีต าบลโคกสูง 

10,000.-  10,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 



     
 7 โครงการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร/
ผู้ป่วยเอดส ์

40,000.- 34,300.- 5,700.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  1 เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 8 โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกจิ
ชุมชน 

60,000.- 60,000.-  กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

  1 เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 9 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุ 

8,868,000.- 8,210,100.- 5,700.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบกลาง 

  1 ผู้สงูอายุในต าบล
ได้รับการสนับสนุน 

 10 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

2,851,200.- 3,538,400.- 15,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบกลาง 

  1 คนพิการในต าบล
ได้รับการสนับสนุน 

 11 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

60,000.- 48,000 12,000.- กองการ
สวัสดิการ
สังคม 
-แผนงานงบกลาง 

  1  

 รวม  11  โครงการ 11,779,200 11,890,800 253,400.-  6  5  
 

 

 

 

 

 

 



     
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน   

แผน 
งาน 
ท่ี 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

3.1 แผนงานการศึกษา 
1 โครงการพัฒนาบุคลากรทางศึกษา 

 
30,0๐๐.- 

 
 

 
30,0๐๐.- 

 
กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 

 
1 

   
เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา 

839,38๐.- 358,280.- 472,398. กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 

  1 สถานศึกษาในต าบล
ได้รับการสนับสนุน 

 3 โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) 1,053,911.- 
 

 1,053,911.- กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 

  1 เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 4 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กประถมศึกษาและเด็กกอ่นเกณฑ ์

1,776,000.- 861,240.- 914,760.- กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 

  1 สถานศึกษาในต าบล
ได้รับการสนับสนุน 

 5 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม
โรงเรียนโคกสูง  

50,000.- 
 

50,000.- 
 

 กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 

  1 สถานศึกษาในต าบล
ได้รับการสนับสนุน 

 6 อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อเรียนรู้
บุคลากร และอปุกรณ์การเรียนการ
สอนให้แกโ่รงเรียนในเขตต าบลโคกสงู 

150,000.- 
 
 

150,000.- 
 
 

 กองการศึกษา 
-แผนงานการศึกษา 

 

  1 สถานศึกษาในต าบล
ได้รับการสนับสนุน 

 รวม  6  โครงการ 3,899,291.-    1  5  
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
1 โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส ์

 
 

200,000.- 

 
 
 

 
 

200,000.- 

 
 
กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

 
 

1 

  
 
 

 
 
เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000.- 47,250.- 2,750.- กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

  1 ประชาชนที่มาร่วมงาน
ได้รับสนุกและสืบสาน
ประเพณี 



     
 3 โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาติ 60,000.- 60,000.-  กองการศึกษา 

-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 4 โครงการประเพณีบุญพระเวส 10,000  10,000 กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 5 โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ า
ขอพรผูสู้งอายุ 

50,000.-  50,000.- กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 6 โครงการประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 50,000.-  50,000.- กองการ
สวัสดิการ 
-แผนงาน สร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 7 โครงการประเพณีและวัฒนธรรม
ของดีเมืองหนองกี ่

50,000.-  50,000.- กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 8 โครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุง้ 10,000.-  10,000.- กองการศึกษา 
-แผนงาน การ
ศาสนาวัฒนาธรรม
และนนัทนาการ 

1   เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 รวม  8  โครงการ 480,000.- 107,250.- 372,750.-  6 1 1  
 

 

 

 

 

 

 



     
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการพฒันาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร 

แผน 
งาน 
ท่ี 

โครงการ/รายการ 
งบประมาณ

อนุมัติ 
งบประมาณ

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานการณด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ ไม่ได้

ด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

3.1 แผนงานการเกษตร 
1 โครงการส่งเสริมการบ ารุงดินแบบ
เกษตรอินทรีย ์

 
15,000.- 

  
15,000.- 

 
กอง
การเกษตร 
-แผนงาน 
การเกษตร 

  1 เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 2 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ
และน้ าหมกัชีวภาพ 

20,000.-  20,000.- กอง
การเกษตร 
-แผนงาน 
การเกษตร 

  1 เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 3 โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี อพ.สธ.(งานปกปักทรัพยากร
ท้องถ่ิน) 

10,000.-  10,000.- กอง
การเกษตร 
-แผนงาน 
การเกษตร 

  1 เน่ืองด้วยสถานการณ์ 
โควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการได้ 

 รวม  3  โครงการ 45,000.-  45,000.-    3  
  

 

 

 

 

 

 

 



  
   

ปัญหา อุปสรรค 
ในปีงบประมาณ 2564 ประเทศไทยและในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ยังคงประสบปัญหา จากการ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ด าเนินมาตรการ การป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวยังคงด าเนินต่อไป พร้อมกับค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
บุรีรัมย์ ส่งผลต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงที่มี เป็นการรวมตัวกันของ
ผู้คนจ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ส่งผลให้
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถ่ินได้ลดเป้าหมายลง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงได้
เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ินและ โอนเพิ่มงบประมาณตามบทบัญญัติงบประมาณตามกฎหมาย
และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน าไปใช้ จ่ายงบประมาณตามสถานการณ์ และเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงด้วยความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค coronavirus 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่กระจาย ใน

ปัจจุบันนี้ และยังเป็นสายพันธ์ุที่เติบโตและรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงจึงมีความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการเสมอมาในการก าหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การปฏิบัติการ และการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและให้เกิดประโยชน์สูงสุดและด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส 
เพื่อแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ ต้องการอย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้
ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา แนะน า ต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ได้โดยตรงต่อ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
http://www.abtkoksung.go.th/ หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่ส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ๖๕ 
หมู่ ๓ ต าบลโคกสูง อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๒๑0 หมายเลขโทรศัพท์ 044-191-433 ในวันและ
เวลาราชการ 


