
 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

เทศบาลต าบลโชคชัย 
 
 

 
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 

เทศบาลต าบลโชคชัย โชคชัย จ.นครราชสีมา 

 
 

 

 

  

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า คสล. ซอยโคก
ขี เหล็ก (ด้านทิศใต้) หมู่ที่ 6 
ต้าบลโชคชัย อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

354,900.00 354,900.00 0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 

2.โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า คสล.  
ซอยสะพานด้า หมู่ที่ 4 
ต้าบลกระโทก อ้าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสมีา 

807,900.00 807,900.00 0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 

3.โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า คสล. ถนนวัลลิ
ภากรณ์ (ช่วงบ้านผู้ใหญ่
แถมและหน้าบ้านนายโฉ่) 
หมู่ที่ 4 ต้าบลกระโทก 
อ้าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสมีา  

438,100.00 438,100.00 0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

4.โครงการก่อสร้างซ่อม
สร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน ้า คสล. ซอยโชค
ชัย 3 หมู่ที่ 1 ต้าบลโชคชัย 
อ้าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสมีา 

880,600.00 880,600.00 0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 

5.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อระบายน า้ 
คสล. ซอยบา้นสารวัตร
ก้านันต้าบลโชคชัย หมู่ที่ 2 
ต้าบลโชคชัย อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

92,400.00 92,400.00 0.00 
 

0.00 
 

 

กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 

6.โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า คสล. ซอยบ้าน
ครูปทุมวรรณหมู่ที่ 2 ต้าบล
โชคชัย อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

109,100.00
  

109,100.00
  

0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 

7.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น ้า คสล. ซอยอู่ช่างจุก หมู่ที่ 
4 ต้าบลโชคชัย อ้าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสมีา 

152,600.00 152,600.00 0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

8.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น ้า คสล. ซอยบา้นนาย
ฉลอง หมู่ที่ 4 ต้าบลโชคชัย 
อ้าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสมีา 

267,300.00 267,300.00
  

0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 

9.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น ้า คสล. ซอยบา้นนาย
มงคล หมู่ที่ 4 ต้าบลโชคชัย 
อ้าเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสมีา 

79,000.00
  

79,000.00 0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 
 
 

10.โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า คสล. ซอยบ้าน
นายมี คุ้มกระโทก หมู่ที่ 8 
ต้าบลโชคชัย อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

71,900.00 71,900.00 0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 

11.โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น ้า คสล. ซอยบา้นนาง
กชกร แก้วธนากุล หมู่ที่ 13 
ต้าบลโชคชัย อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

94,400.00 94,400.00 0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการ
จ้างออกแบบ
และรอผู้รับจ้าง
ส่งมอบงาน 
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

12.โครงการก่อสร้างขยาย
ถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า คสล. ถนนหน้า
โรงพยาบาลโชคชัย หมู่ที่ 
13 ต้าบลโชคชัย อ้าเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสมีา 

404,600.00 404,600.00 0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการจ้าง
ออกแบบและรอผู้รับ
จ้างส่งมอบงาน 

13.โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน ้า คสล. ถนนรอบ
บิง (ช่วงหน้าบ้านจัดสรร
เสรมิสิน) หมู่ที่ 13 ต้าบล
โชคชัย อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา  

196,300.00
  

196,300.00
  

0.00 
 

0.00 กองช่าง    อยู่ระหว่างการจ้าง
ออกแบบและรอผู้รับ
จ้างส่งมอบงาน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

14.โครงการ "จิตสา้นึกใน
การอนุรักษ์พลังงาน" 

15,000 - - 0.00 
โอนลด (15,000) 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 จึงไม่สามารถ
จัดโครงการได้ 

15.โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย
ให้กับเด็กและเยาวชน 

40,000 - - 0.00 
โอนลด (40,000) 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 จึงไม่สามารถ
จัดโครงการได้ 

16.โครงการให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในการ
ท้างานตามหลักอาชีวะ
อนามัย 

15,000 - - 0.00 
โอนลด (15,000) 

กองสาธารณสุข    เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 จึงไม่สามารถ
จัดโครงการได้ 
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

17.โครงการจ้างเหมาท้า
ความสะอาดตลาดสด
เทศบาลตา้บลโชคชัย 

861,000.00 - 821,850.00
  

39,150.00 ส้านักปลดั    จ้างเหมาบุคคลภายนอก
ท้าความสะอาดตลาดสด
เทศบาลต้าบลโชคชัย  
ทั ง 3 แห่ง 

18.โครงการควบคุมป้องกัน
โรคตดิต่อ 

200,000.00 - 185,940.00
  

14,060.00 กองสาธารณสุข    มีการควบคุมและปอ้งกัน
โรคติดต่อในชุมชน เช่น
โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก โรคไข้หวัด
นก โรคพิษสุนัขบา้ 

19.โครงการรณรงค์ฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000.00 - 12,165.00
  

17,835.00 กองสาธารณสุข    สุนัขและแมวในเขต
เทศบาลได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ฉีดยาคุมกา้เนิดและ
ท้าหมัน 

20.โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 

100,000.00 - 0.00 100,000.00 กองสาธารณสุข    มีแกนน้าชุมชนในการ
ด้าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยชุมชนทุกชุมชน 

21.ส้ารวจขอ้มูลจ้านวนสัตว์
และขึ นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
 
 
 
 
 
 
 

12,000.00 - 9,237.00 2,763.00 กองสาธารณสุข    ค่าจ้างเหมาให้บุคลากร
ท้องถิ่นหรืออาสาสมัคร 
ผู้มีหน้าที่ส้ารวจและขึ น
ทะเบียนสุนัขและแมว 
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

22.เงินอุดหนุนส้าหรับการ
ด้าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดา้ริด้านสา
ธารณสุุข 

380,000.00  380,000.00
  

0.00 กองสาธารณสุข    สนับสนุนงบประมาณการ
ด้าเนนิงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด้าริด้าน
สาธารณสขุ ทั ง 19 ชุมชน 

23.โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื นฐาน ในการจัดท้า
แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

15,000  - 0.00 
โอนลด (15,000) 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

24.โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการ
ชุมชน 

534,000.00
  

 533,430.00 570.00 ส้านักปลดั    คณะกรรมการชุมชนทั ง 
19 ชุมชน 

25.โครงการซ่อมแซมบ้าน
คนจน 

50,000   0.00 
โอนลด (50,000) 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

26. โครงการต้านภัยหนาว 50,000   0.00 
โอนลด (50,000) 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

27.โครงการฝึกอบรมอาชีพ 30,000.00
  

 29,772.00
  

228.00 ส้านักปลดั    จัดอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนทั ง 19 ชุมชน 

28.โครงการส่งเสรมิการ
จัดท้าแผนชุมชน 

30,000   20,000 
โอนลด (10,000) 

 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

29.โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการ
ตลาดเทศบาลต้าบลโชคชัย 

144,000.00  143,790.00
  

210.00 กองสาธารณสุข    จัดกิจกรรมอบรมและ
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการตลาด 
จ้านวน 1กิจกรรม 
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โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

30.โครงการอบรมใหค้วามรู้
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต้าบลโชคชัย 

50,000.00   50,000.00 ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

31.โครงการปกป้องสถาบัน
ส้าคัญของชาต ิ

40,000   20,000 
โอนลด (20,000) 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

32.โครงการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

17,050,000.00  17,038,500.00 11,500.00 ส้านักปลดั    ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ได้รับเบี ยยังชีพ 

33.โครงการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพคนพิการ 

2,953,000.00  2,949,200.00 3,800.00 ส้านักปลดั    คนพิการในเขตเทศบาล
ได้รับเบี ยยังชีพ 

34.โครงการสงเคราะห์เบี ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

96,000.00  96,000.00
  

0.00 ส้านักปลดั    ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาลได้รับเบี ยยังชีพ 

35.เงินอุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ้าเภอ อ้าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

31,000.00  11,000.00 20,000.00 ส้านักปลดั    สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอื
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 
จ้านวน 1 ครั ง 

36.เงินอุดหนุนกองทุนแม่
ของแผ่นดินบ้านครองท่าแร่ 
ม.13 ต.กระโทก อ. โชคชัย 
จ.นครราชสีมา 

31,000.00  11,000.00 20,000.00 ส้านักปลดั    อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ ม.13 ต. กระโทก 
อ. โชคชัย          
จ.นครราชสีมา 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

37.เงินอุดหนุนโครงการ
รณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 

31,000.00  11,000.00 20,000.00 ส้านักปลดั    อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับ ม. 6  
ต. โชคชัย  
อ.โชคชัย  
จ.นครราชสีมา 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
38.โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรด้านการศึกษา 

50,000.00
  

 45,090.00
  

4,910.00 กองการศึกษา    คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ และครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าร่วมโครงการ 

39.โครงการเสริมสรา้ง
พัฒนาการและเสริมทักษะ
การเรยีนรู้นอกห้องเรียน 

40,000.00   0.00 
โอนลด (40,000) 

กองการศึกษา    เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 จึงไม่
สามารถจัดโครงการ
ได้ 

40.โครงการอาหารกลางวัน 8,069,000.00  6,626,080.00 1,442,920.00 กองการศึกษา    เด็กเล็กและนักเรียน
ภายในเขตเทศบาลฯ 
ทุกคน ได้รับอาหาร
กลางวัน 

41.โครงการจัดกิจกรรมอ้าลา
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลโชคชัย 

20,000.00  16,510.00
  

3,490.00 กองการศึกษา    เด็กที่ผ่านการทดสอบ
พัฒนาการทุกคน
ได้รับวุฒิบัตรและเข้า
ศึกษาในระดับที่สูงขึ น 

42.โครงการอาหารเสริม (นม) 4,201,200.00 4,200,537.2 3,564,567.88
  

662.80 กองการศึกษา    เด็กเล็กและนักเรียน
ภายในเขตเทศบาลฯ  
ทุกคน ได้รับอาหาร
เสริมนม 

43.โครงการประชุมชี แจง
ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต้าบลโชคชัย 

20,000   3,000 
โอนลด (17,000) 

 

กองการศึกษา    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจดั
โครงการได ้
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

  

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

44.โครงการจัดงานสายใย
สายสมัพันธ์ครอบครัวหน ู

20,000.00   10,000 
โอนลด (10,000) 

 

กองการศึกษา    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจดั
โครงการได ้

45.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

773,000.00  771,428.00
  

1,572.00 กองการศึกษา    เงินส้าหรับสนับสนนุ
อาหารกลางวัน ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ (รายหัว) 
และค่าใช้จ่ายในการจัด
การศกึษาส้าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ฯ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
46.โครงการจัดการเลือกตั ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

870,000.00  864,497.68
  

5,502.32 ส้านักปลดั    จัดการเลือกตั งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

47.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
บุคลากร 

40,000.00  12,900.00 27,100.00 ส้านักปลดั    ผู้บริหารและสมาชกิสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลกูจ้าง พนักงาน
จ้าง 

48.ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งไม่
เกี่ยวกับครุภณัฑห์รือ
สิ่งก่อสร้างหรือไมไ่ด้มาซึ่ง
ครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

20,000.00
  

 20,000.00 0.00 ส้านักปลดั    ประเมนิความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
ให้บริการของเทศบาล 

49. โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

10,000.00   7,000 
โอนลด (3,000) 

 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจดั
โครงการได ้

50.โครงการ 5 ส 19,000.00  18,638.00
  

362.00 ส้านักปลดั    พนักงานเทศบาลทกุคน
ร่วมกิจกรรม 5 ส 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ 

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

51.โครงการส่งเสริมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

30,000.00 
(โอนเพิ่ม 100,00) 

130,000 

  0.00 
โอนลด (130,000) 

 

ส้านักปลัด    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

52.โครงการลดอุบัติภัยบนท้อง
ถนนในช่วงเทศกาล 

70,000.00  68,620.00  1,380.00 ส้านักปลัด    มีการจัดท้าโครงการลด
อุบัติภัย บนท้องถนน 

53.โครงการเพิ่มศักยภาพ อป
พร. ด้านการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั 

175,100.00  175,007.70
  

92.30 ส้านักปลัด    มีการจัดท้าโครงการ 1 
ครั ง 

54. โครงการวัน อปพร. 40,000.00   0.00 
โอนลด (40,000) 

 

ส้านักปลัด    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

55.โครงการจัดเก็บข้อมูลพื นฐาน
ในเขตเทศบาลต้าบลโชคชัย
  

15,000.00   0.00 
โอนลด (15,000) 

 

ส้านักปลัด    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

56.โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจ้าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

200,000   0.00 
โอนลด (200,000) 

 

ส้านักปลัด    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

57.โครงการอบรม
ผู้ประกอบการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

40,000.00   0.00 
โอนลด 

(40,000) 
 

กองสาธารณสุข    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

  

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

58.โครงการรณรงคร์ักษา
ความสะอาดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยชุมชน 

300,000.00   0.00 
โอนลด 

(300,000) 
 

กองสาธารณสุข    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
59.โครงการส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมวันเด็ก 

100,000.00   0.00 
โอนลด (100,000) 

 

กองการศึกษา    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

60.โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

10,000.00   0.00 
โอนลด (10,000) 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

61.โครงการเฉลิมฉลองชัย
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีร่วมกัน
หน่วยงานราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,000   0.00 
โอนลด (50,000) 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

62.โครงการจัดงานวันปิย
มหาราช 

10,000.00
  

 9,900.00 100.00 ส้านักปลดั    คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานเทศบาล 
เข้าร่วมโครงการ 

63.โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรี 
สินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
(28 กรกฏาคม)  

100,000   0.00 
โอนลด (100,000) 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

  

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

64.โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และวัน
แม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) 

20,000   0.00 
โอนลด (20,000) 

ส้านักปลดั    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

65.โครงการวันคลา้ยวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม) 

22,000.00  21,477.60 522.40 ส้านักปลดั    คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานเทศบาล 
เข้าร่วมโครงการ 

66.โครงการจัดงานวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
(5 ธันวาคม)  

32,100.00  30,117.60 1,982.40 ส้านักปลดั    คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนกังานเทศบาล 
เข้าร่วมโครงการ 

67.โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพตดิ 

80,000.00  68,670.00 11,330.00 กองการศึกษา    เด็ก เยาวชน ประชาชน 
ทั ง 19 ชุมชนเข้าร่วม
โครงการ 

68.โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน 

80,000.00
  

  0.00 
โอนลด (80,000) 

กองการศึกษา    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 เทศบาลต าบลโชคชัย อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

โครงการ/รายการ งบประมาณ 
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา งบประมาณ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สถานะ การด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ ์

ไม่ได้ด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานแล้ว
เสร็จ 

69.โครงการจัดงานประเพณี
ปีใหม่  

40,000   0.00 
โอนลด (40,000) 

กองการศึกษา    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 

70.โครงการจัดงานวันของดี
บ้านกระโทก ลอยกระทง
โชคชัย 

400,000.00  62,396.40 337,603.60 กองการศึกษา    จัดกิจกรรมงานวัน
ของดีบ้านกระโทก 
ลอยกระทงโชคชัย 
จ้านวน 1 ครั ง 

71.โครงการส่งเสรมิ
ประตมิากรรมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

1,200,000.00   365,000.00 
โอนลด (835,000) 

กองการศึกษา    เนื่องจากสถานการณ์โค
วิด-19 จึงไม่สามารถจัด
โครงการได้ 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564  จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

เทศบาลต าบลโชคชัย โชคชัย จ.นครราชสีมา 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื นฐาน 38 15,957,500.00 13 3,949,100.00 13 3,949,100.00   

2.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ 

ชีวิตที่ดี 
58 34,124,900.00 24 22,383,000.00 14 22,232,884.00 14 22,232,884.00 

3.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศกึษา 13 14,477,000.00 8 13,126,200.00 5 11,659,645.20 5 11,023,675.88 

4.ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 23 3,648,680.00 11 1,161,100.00 5 1,146,763.38 5 1,146,763.38 

5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุลและยั่งยืน 

6 460,000.00 2 39,000.00 1 38,530.00 1 38,530.00 

6.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

18 2,540,000.00 13 239,100.00 5 226,263.93 5 226,263.93 

รวม 156 71,208,080.00 71 40,897,500.00 43 39,253,186.51 30 34,196,117.19 



 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเทศไทยและในเขตพื นที่ของจังหวัดนครราชสีมายังประสบปัญหาจาก
การระบาดของโรคเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาด้าเนินการตามมาตรการการ
ป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีค้าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด
นครราชสีมา  มีผลต่อการด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลโชคชัยที่มีลักษณะเป็นการรวมคนจ้านวนมาก  หรือเสี่ยง
ต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด้าเนินการต่อไปได้ในขณะนี  ท้าให้ผลการด้าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลต้าบลโชคชัยได้มีการด้าเนินการเพิ่มเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม ลด งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมาย
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื นท่ี 

 

 

 

 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่           
ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ที่เพ่ิมขึ นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ น เทศบาลต้าบลโชคชัย จึงได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการก้าหนดยุทธศาสตร์       
การวางแผน การด้าเนินการ  และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องสถานการณ์   
ในปัจจุบัน  พร้อมทั งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการด้าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

  

ปัญหา  อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ข้อเสนอแนะ 


