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   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  เรื่อง    การรายงานผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
  

      
   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 
๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดท างบประมาณ
การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบครึ่งปีด้วย เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548  ข้อ  30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อ  สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบ โดยทั่วไปในเดือนเมษายน  และเดือนตุลาคมของทุกปี 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา    
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ดังนี้ 
 

 ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  “ ต าบลโคกไม้ลายเมืองน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา  กลุ่มอาชีพก้าวหน้า การกีฬาเป็นเลิศ ” 
 

 ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  มีดังนี ้
  1. เร่งจัดระบบ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ ให้เกิดข้ึน
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด และเพ่ือเป็นการสานต่องานเดิม
ให้บรรลุเปูาประสงค์ 
  2. เร่งด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  อย่างเป็นระบบและโปร่งใส 
จากการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมอบรมทักษะทั้งในด้านวิชาการจาก
หน่วย-งานระดับสูง เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้และปรับปรุงขบวนการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียน
พร้อมทั้งเน้นการเรียนการสอนที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยังได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กโดยการ
จัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนภายในต าบล และมุ่งพัฒนา
ระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  4. มุ่งพัฒนากลุ่มอาชีพให้ก้าวหน้า โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในการให้
การเรียนรู้กลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพของราษฎรเพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกได้อย่างยิ่งพร้อมทั้งยังจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มอาชีพได้มีทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ส าเร็จผล
ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
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  5. จัดหาสถานที่เพ่ือสร้างสนามกีฬาและด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่แล้วให้ใช้
การได้ต่อไป จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 

 

 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายได้ก าหนดยุทธศาสตร์และ      แนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  7  แนวทาง 
 1. การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะครบครันทันสมัย มีระบบการคมนาคมที่ 
สะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงทั่วถึงกัน 
 2. การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 3. พัฒนาการสาธารณสุข เน้นการสร้างสุขภาพที่ดี 
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 5. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 6. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการให้บริการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอัคคีภัย 
 7. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยการจัดฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการศึกษาดูงาน 
พัฒนาทรัพยากรบริหารต่าง ๆ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
ไว้ 4 แนวทาง 
 1. ส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ในชุมชน 
 2. เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
 3. พัฒนาคนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการช่วยเหลือกลุ่มเด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
 4. พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมด้าน ศาสนา รัฐพิธี ประเพณีและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่น 
             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลุ่มอาชีพ  ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้  2 แนวทาง ดังนี้ 

1. การแก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมรายได้โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า และมีรายได้ที่ 
มั่นคงเพียงพอต่อการด ารงชีพ พร้อมทั้งให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน  
 2. ส่งเสริมกองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการกีฬา  ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 1   แนวทาง ดังนี้ 

   1. ส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงทุก 
ชุมชน  
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 ง.  การวางแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี 
(พ.ศ. 2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562)       
เมื่อวันที่  30   พฤษภาคม  2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี  รวม 337 
โครงการ งบประมาณ  147,730,610.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ 

105 97,521,420.00 63 34,747,200.00 46 4,286,000.00 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา ศิลป
วัฒนะธรรม 

28 2,208,660.00 27 2,138,660.00 26 2,108,660.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มอาชีพก้าวหน้า 

10 300,000.00 9 290,000.00 9 290,000.00 

4 .   ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาการกีฬา 

6 3,370,000.00 5 370,000.00 5 370,000.00 

รวม 147 103,130,080.00 104 37,545,870.00 86 7,054,660.00 
 

 จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่   

29   กันยายน  2559  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2560  จ านวน 60 โครงการ  
งบประมาณ    15,453,720.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.81 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 14.91 
ของจ านวนงบประมาณทั้งหมด  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

(ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ 
(ด าเนินการ) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 36 6,691,000.00 4,837,242.32 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนะธรรม 

19 8,561,720.00 8,090,663.40 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 3 126,000.00 56,905.00 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 2 75,000.00 47,950.00 

รวม 60 15,453,720.00 13,032,760.72 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  มีดังนี้ 
 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ/ 

งบประมาณ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น 

เงินรายได ้ 100,000.00/ 
- 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก ปลอดภัย 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับ
เครื่องจักรกลที่ปฏิบัติงาน
ปรับปรุงผิวจราจรหรือแหล่ง
น้ าในต าบล 

2 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 
6 สายสุคันธาราม 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

89,500.00/ 
83,254.76 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ 

3 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 
5 ถนนไทรย้อย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00/ 
141,708.33 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ 

4 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่างสาธารณะ หมู่ที่ 
1 ถนนเลียบริมคลอง
ยาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00/ 
149,065.82 

 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ขยายเขตไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ 

5 
 
 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ข้าง
ถนนสายจารุวังโส หมู่
ที่ 7 

เงินรายได ้ 950,000.00/ 
945,000.00 

เพื่อให้การระบาย
น้ าได้ด ี

วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผา่ศูนย ์
กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อ
พักยาว  541  เมตร 

6 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างแนว
กันตก ถนนสายโชคดี
หมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00/ 
148,000.00 

 

เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ก่อสร้างแนวกันตก ยาว 83  
เมตร 

7 
 
 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการวางท่อ
ระบายน้ า  ถนนสาย
สุขเกษม  หมู่ที่  2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00/ 
147,000.00 

เพื่อให้การระบาย
น้ าได้ด ี

วางท่อระบายน้ า  ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60  เมตร 
ยาว  20 เมตร พร้อมบ่อพัก    
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ/ 

งบประมาณ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

8 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่
 
 
 
 
 
 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค สายสุวินทร 
สายช านาญอาสา 3 
หมู่ที่  4 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00/ 
455,925.00 

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภค 
บริโภคทั่วถึง 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  

9 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค สายสุดใจ  
และสายไทรย้อย หมู่ที่  
6  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00/ 
599,785.00 

 

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภค 
บริโภคทั่วถึง 

ขยายเขตประปาส่วนภูมภิาค  

10 
 
 
 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ 

เงินรายได ้ 65,000.00/ 
62,295.00 

 

เพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปูองกันโรค 
พิษสุนัขบ้า 

11 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เงินรายได ้ 70,000.00/ 
69,600.00 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ปูองกันและ
แก้ปัญหา
ไข้เลือดออก 

เป็นค่าจัดซื้อทรายก าจดัลูกน้ า
ยุงลายและน้ ายาเคมี เพื่อ
ปูองกันและแก้ปัญหา
ไข้เลือดออก 
 

12 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

เป็นค่าขอใช้สถานท่ี
ทิ้ง/ก าจัดขยะมูลฝอย 

เงินรายได ้ 350,000.00/ 
311,259.00 

เพื่อก าจัดขยะมลู
ฝอย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขอใช้สถานท่ี
ทิ้ง/ก าจัดขยะมูลฝอย 

13 
 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

จัดซื้อถังรองรับขยะ
มูลฝอย 
 

เงินรายได ้ 70,000.00/ 
66,500.00 

เพื่อรองรับขยะใน
พื้นที่ต าบลโคกไม้
ลาย 

เป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมลู
ฝอย จ านวน 70 ใบ ขนาด
ความจุ  200  ลติร 

14 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

อุดหนุนโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในเขต อบต. 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

52,500.00/ 
- 

เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข
หมู่บ้านทั้ง 7 หมู่
ให ้อสม.ด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 

สนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่ 
ด าเนินกิจกรรม ต่าง ๆ  
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ล าดับ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ/ 

งบประมาณ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

15 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ต าบลโคกไมล้าย 

เงินรายได ้ 80,000.00/ 
71,766.00 

 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโคกไมล้ายมี
สุขภาพท่ีด ี
 

สมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นเพื่อด าเนินการในเรื่อง
สุขภาพต่าง ๆ 

16 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการปูองกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

130,000.00/ 
- 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
อบรม – บ าบัดยา
เสพติด 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม 
– บ าบัดยาเสพติด 

17 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และวันขึ้นปี
ใหม ่

เงินรายได ้ 40,000.00/ 
6,260.00 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการตั้ง
จุดบริการ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการ
ประชาชนของสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันฝุายพล
เรือนเป็น ค่าจดัหาเต็นท์ และ
อุปกรณ์ต่าง  ๆ  

18 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าตอบแทนผู้ปฎิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินรายได ้ 30,000.00/ 
- 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน    
อปพร. ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตั้งจดุ
บริการประชาชน 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. 
ในการปฏิบัติหนา้ที่ตั้งจุด
บริการประชาชนในช่วงวันปี
ใหม่ วันสงกรานต์และวันท่ี
ทางราชการมีหนังสือสั่งการ 

19 การพัฒนา
บ้านเมืองนา่อยู ่

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ สมาชิก อป
พร. 

เงินรายได ้ 60,000.00/ 
21,260.00 

 

เพื่อให้ อปพร. มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรมทบทวน  
อปพร. 

20 
 
 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

เงินส ารองจ่าย เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000.00/ 
499,500.00 

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับราษฎร 

21 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่ารางวัดและ
ตรวจสอบท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ 

เงินรายได ้ 30,000.00/ 
- 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าราง
วัดและตรวจสอบ
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน ์

เป็นค่าใช้จ่ายในการรางวัด
และตรวจสอบที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

22 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าจัดซื้อวารสารและ
สิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ 
 

เงินรายได ้ 40,000.00/ 
25,660.00 

เพื่อให้ได้รับข้อมลู
ข่าวสาร 

วารสารและสิ่งตีพิมพต์่าง ๆ 

23 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าจ้างเหมาบริการ เงินรายได ้ 190,000.00/ 
31,560.00 

 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาถ่าย
เอกสาร ค่าจา้งท าของต่าง ๆ 
จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานใน
ภารกิจท่ีจ าเป็น 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ/ 

งบประมาณ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

24 
 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่ารับรอง เงินรายได ้ 10,000.00/ 
- 
 

เพื่อเป็นค่ารับรอง
หน่วยงานต่าง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรอง
การประชุมสภาฯการต้อนรับ
ส่วนราชการหรือผูม้าศึกษาดู
งาน การตรวจงานฯลฯ 

25 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เงินรายได ้ 60,000.00/ 
2,000.00 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อผู้ไป
ราชการ 

ส าหรับเป็น ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ 

26 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าตอบแทนผู้ร่วม
เป็นคณะกรรมการ
จัดหาพัสด ุ

เงินรายได ้ 20,000.00/ 
- 

เพือ่เป็น
ค่าตอบแทนแก่
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อบต.โคกไมล้าย 

27 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่
 
 
 

ค่าวัสด ุ เงินรายได ้ 774,000.00/ 
408,982.00 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
เครื่องใช้
ส านักงาน 

จ่ายค่าวัสดุส านกังาน วัสดุงาน
บ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดไุฟฟูา
และวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
วัสดุดับเพลิง วัสดุอื่น 

28 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เงินรายได ้ 100,000.00/ 
98,500.00 

เพื่อก่อสร้างเสา
ธงหน้าท่ีท าการ 
อบต. 

เป็นค่าก่อสรา้งเสาธงสูง 12 
เมตร พร้อมฐาน 

29 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่
 
 

ค่าวัสดไุฟฟูาและ
วิทยุ 

เงินรายได ้ 50,000.00/ 
24,490.00 

เพื่อใช้ซ่อมแซม
ไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในต าบล 

เพื่อจัดซื้อวัสดไุฟฟูาส าหรับ
ซ่อมแซมไฟฟูาแสงสว่างใน
ต าบล 

30 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่
 
 

ค่าวัสดุก่อสร้าง เงินรายได ้ 100,000/ 
- 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุก่อสร้าง 

จ่ายเป็นค่าซื้อวสัดุซ่อมแซม
ถนนภายในต าบลโคกไม้ลาย 

31 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่
 

รายจ่ายเพื่อ
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เงินรายได ้ 240,000.00/ 
123,837.41 

เพื่อบ ารุงรักษา
ครุภณัฑ์ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
งาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์

32 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมประชาคม 

เงินรายได ้ 20,000.00/ 
11,014.00 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ประชาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มใน
การจัดประชุมประชาคม 
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ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ/ 

งบประมาณ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

33 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เงินรายได ้ 150,000.00/ 
- 

เพื่อให้มี
งบประมาณใน
การเลือกตั้งกรณี
ต่าง ๆ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

34 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 

เงินรายได ้ 180,000.00/ 
67,100.00 

 

เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
และพนักงาน 

ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 

35 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการจัด
ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

เงินรายได ้ 250,000.00/ 
249,110.00 

เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้บริหาร
พนักงาน สมาชิก
สภา อบต. 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีให้แก่ผู้บรหิาร
พนักงาน สมาชิกสภา อบต. 

36 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะการ
ปฏิบัติงาน  

เงินรายได ้ 80,000.00/ 
61,810.00 

 

เพื่อเพ่ิมความรู้
ให้แก่ผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้างและสมาชิก
สภา อบต. 

เป็นใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการอบรมเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะการ
ปฏิบัติงาน  

37 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าจ้างเหมาจดัท า
ปูายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ 

เงินรายได ้ 30,000.00/ 
- 
 

ให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

จ้างเหมาจดัท าปูาย
ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ  

38 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าปรับปรุงอัพเกรด
เว็บไซต ์
 
 
 

เงินรายได ้ 6,000.00/ 
- 

ให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

เพื่อปรับปรุงอัพเกรดเว็บไซต ์

39 
 
 

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 

เงินรายได ้ 100,000.00/ 
98,565.00 

เพื่อให้การ
ประชาสมัพันธ์
ทั่วถึงทั้งต าบล 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียงตามสาย 

40 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรยีน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

116,000.00/ 
92,620.00 

 

เพื่อให้เด็กมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุก
คน 

เป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 

41 
 
 

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียน ส าหรับ ร.ร. 
วัดท้าวอู่ทอง  ร.ร. 
บ้านหนองชะอม 
ศพด. แผ่นดินทอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

325,720.00/ 
280,990.90 

 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

เป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ส าหรับ ร.ร. วัดท้าว
อู่ทอง  ร.ร. บ้านหนองชะอม 
ศพด. แผ่นดินทอง 
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q 

ล าดับ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ/ 

งบประมาณ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

42 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

3,000.00/ 
- 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
ไฟฟูาของ ศพด.
แผ่นดินทอง 

จ่ายเป็นค่าวัสดไุฟฟูาเช่น 
หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊ก ฯลฯ 

43 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็ก ร.ร.วัด
ท้าวอู่ทอง/ร.ร. บ้าน
หนองชะอม 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

520,000.00/ 
520,000.00 

เพื่อให้เด็กมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก 
ร.ร. วัดท้าวอู่ทอง และ ร.ร.
บ้านหนองชะอม 

44 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ เงินรายได ้ 5,000.00/ 
3,820.00 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ใน
งาน ศพด. 

จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์

45 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

 80,000.00/ 
78,108.00 

 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

46 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

วัสดุส านักงาน เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

15,000.00/ 
4,343.00 

 

เพื่อจัดหาวัสดุที่
จ าเป็นส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เป็นค่าวัสดสุ านักงานส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดิน
ทอง  

47 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

วัสดุงานบ้านงานครัว เงินรายได ้ 15,000.00/ 
3,522.00 

 

เพื่อจัดหาวัสดุที่
จ าเป็นส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เป็นค่าวัสดุงานบา้นงานครัว
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผ่นดินทอง เช่น แก้วน้ า ยา
สีฟัน น้ ายาถูพื้น  

48 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่น 

เงินอุดหนุน 
ทั่วไป 

49,300.00/ 
49,000.00 

เพื่อจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนให้
เด็ก ศพด. 

จ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน รายหัว คนละ  
1,700  บาท 

49 
 
 
 

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้า
ซึ่งบริการ 

เงินรายได ้ 30,000.00/ 
29,500.00 

เพื่อปรับปรุง
อาคาร ศพด. ให้ดู
ดีสวยงาม 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาทาสี 
อาคาร ศพด. แผ่นดินทอง 

50 
 
 
 

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เงินรายได ้ 10,000.00/ 
4,654.50 

เพื่อเป็นค่า
ซ่อมแซมครภุณัฑ์
ของ ศพด. 
แผ่นดินทอง 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบ ารุง
ซ่อมแซมครภุณัฑ์ของ ศพด. 
แผ่นดินทอง 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ/ 

งบประมาณ 
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

51 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส ์ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00/ 
30,000.00 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์

52 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,488,000.00/ 
1,407,200.00 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้
ความพิการ 
 

จ่ายเป็นเบีย้ความพิการ 

53 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

5,498,700.00/ 
5,348,700.00 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ

54 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันส าคัญทางราชการ 

เงินรายได ้
 
 
 
 
 

190,000.00/ 
96,780.00 

เพื่อจัดกิจกรรม
วันส าคัญต่าง ๆ 
ของทางราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
ส าคัญทางราชการ เช่น  วัน
ปิยมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

55 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนาและงานพิธี    

เงินรายได ้ 50,000.00/ 
42,860.00 

เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
และสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
งานพิธีทางศาสนาและงาน
ประเพณีต่าง ๆ   

56 กลุ่มอาชีพ
ก้าวหน้า 

โครงการตาม
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

เงินรายได ้ 30,000.00/ 
- 

เพื่อด าเนินการ
ตามพระราชด าริ
ฯ 

เพื่อด าเนินการตามแนว
พระราชด าริและพระราช
เสาวนียฯ์ 

57 กลุ่มอาชีพ
ก้าวหน้า 

โครงการค่าตอบแทน
นักเรียน นักศึกษา
ฝึกงานในช่วงปิดภาค
เรียนหรือวันหยุดเสาร์
อาทิตย์ 

เงินรายได ้ 36,000.00/ 
31,200.00 

 

เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษา มี
รายได ้

ค่าตอบแทนนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงานในช่วงปิด
ภาคเรยีนหรือวันหยดุเสาร์
อาทิตย์ 

58 กลุ่มอาชีพ
ก้าวหน้า 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชน 

เงินรายได ้ 60,000.00/ 
25,705.00 

เพื่อให้ประชาชน
มีอาชีพมีรายได้ 
เสรมิ 

ค่าจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

59 
 

การพัฒนาการ
กีฬา 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬา
(กีฬาอ าเภอ) 
 

เงินรายได ้ 50,000.00/ 
43,890.00 

ส่งเสริมการกีฬา
และสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

เป็นค่าจัดกิจกรรมในการ
แข่งขันกีฬาในต าบลและ
กีฬาอ าเภอ 

60 
 
 

การพัฒนาการ
กีฬา 

วัสดุกีฬา เงินรายได ้ 25,000.00/ 
4,060.00 

 

เพื่อส่งเสริม
อุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการ         

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2560 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  39โครงการ มีการ
เบิกจ่ายเงินจ านวน 39  โครงการ  เป็นจ านวนเงิน  5,763,535.72  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้    

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 23 4,385,117.32 23 4,385,117.32 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

13 1,304,763.40 13 1,304,763.40 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 1 25,705.00 1 25,705.00 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 2 47,950.00 2 47,950.00 

รวม 39 5,763,535.72 39 5,763,535.72 
  

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/    

ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 
 

 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
1 การพัฒนา

บ้านเมืองน่าอยู ่
ขยายเขตไฟฟูาแสงสวา่งสาธารณะ 
หมู่ที่ 6 สายสุคันธาราม 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

89,500.00 83,254.76 การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 

60  วัน 

2 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟูาแสงสวา่งสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 ถนนไทรยอ้ย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 141,708.06 การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 

60  วัน 

3 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ขยายเขตไฟฟูาแสงสวา่งสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 ถนนเลียบริมคลองยาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 149,065.82 การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 

60  วัน 

4 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ข้างถนนสายจารุวังโส หมู่ที่ 7 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

950,000.00 945,000.00 
 

2/2560 60  วัน 

5 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการก่อสร้างแนวกันตก ถนน
สายโชคดีหมู่ที่ 3 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 148,000.00 2/2560 30 วัน 

6 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการวางท่อระบายน้ า  ถนน
สายสุขเกษม  หมู่ที ่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000.00 147,000.00 4/2560 30 วัน 

7 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค สาย
สุวินทร หมู่ที่ 4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 455,925.00 การประปา
ส่วนภูมิภาค 

60  วัน 

8 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ขยายเขตประปาสว่นภูมภิาค สาย
สุดใจ สายไทรย้อย หมู่ที ่6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 599,785.00 การประปา
ส่วนภูมิภาค 

60  วัน 

9 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เงินรายได้ 65,000.00 62,295.00 55/2560 7  วัน 

10 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เงินรายได้ 70,000.00 69,600.00 17/2560 7  วัน 

11 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่
 

จัดซื้อถังขยะ เงินรายได้ 70,000.00 66,500.00 
 

3/2560 10  วัน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
12 

 
การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และวันขึ้นปีใหม ่

เงินรายได้ 40,000.00 
 

   

  จ้างท าปูายไวนิลตั้งจุดตรวจ
สงกรานต์,และประชาสัมพันธ์ลด
อุบัติเหตุฯ 
 

  460.00 9/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาเต๊นท์พรอ้มไฟฟูาแสงสว่าง   5,800.00 10/2560 3 วัน 
 

13 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

จ้างเหมาขดุลอกวัชพืชและดนิล าราง
ชวดพัฒนาหมู่ 1,3และ 5(เงินส ารอง
จ่าย) 

เงินอดุหนุน
ทั่วไป 

500,000.00 59,500.00 8/2560 15  วัน 

 
 

 จ้างเหมาวางทอ่ระบายน้ าข้างถนน
ไทรย้อย หมู่ที ่6 

  6,000.00 60/2560 7 วัน 

 
 

 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนทรุด
ตัวคลองยางสามัคคี 4-7 หมู่ 7 

  434,000.00 6/2560 7  วัน 

14 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการฝกึอบรมเพิ่มศกัยภาพ 
สมาชิก อปพร. 

เงินรายได ้     

 
 

 จ้างเหมาท าปูายไวนิล   460.00 41/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนั
อาหารว่าง พรอ้มน้ าดื่ม 

  6,000.00 42/2560 3  วัน 

  จัดซื้ออุปกรณ์ในการฝกึอบรม   5,800.00 51/2560 3  วัน 
  ค่าวิทยากร   9,000.00 - - 

15 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าจ้างเหมาบรกิาร เงินรายได ้ 190,000.00    

  ค่าจ้างเหมาจดัท าระบบอินเตอร์เน็ต   29,960.00 68/2560 7  วัน 
  ค่าจ้างท าตรายาง   1,600.00 38/2560 3  วัน 

16 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าวัสดุไฟฟูาและวทิยุ เงินรายได ้ 50,000.00    

  จัดซื้อวัสดุไฟฟูา   24,490.00 64/2560 2  วัน 
17 การพัฒนา

บ้านเมืองน่าอยู ่
โครงการฝกึอบรมเพือ่เพิ่มพนูความรู้
และทกัษะการปฏิบัติงาน 

เงินรายได ้ 80,000.00    

  ค่าวัสดุอุปกรณ ์   810.00 53/2560 3  วัน 
  เงินยืมค่าที่พกั อาหาร วิทยากร   61,000.00 - - 

18 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าวัสดุส านักงานวัสดุงานบ้านงาน
ครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง วัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเครื่อง
แต่งกาย วัสดุไฟฟูาและวิทยุ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุดับเพลิง วัสดุ
อื่น 

เงินรายได้ 774,000.00    

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนตุลาคม(คลัง)   130.50 2/2560 31  วัน 
  จัดซ้ือน้ ามันเดือนตุลาคม(ส านัก

ปลัด) 
  17,516.20 1/2560 31  วัน 
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ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตามสัญญา 
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สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
  จัดซ้ือน้ ามันเดือนพฤศจิกายน

(คลัง) 
  130.40 2/2560 30  วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนพฤศจิกายน
(ส านักปลัด) 

  15,319.90 1/2560 30  วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนธันวาคม(ส านัก
ปลัด) 

  21,108.40 1/2560 30  วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนธันวาคม(กอง
ช่าง) 

  134.80 2/2560 30  วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนธันวาคม(คลัง)   138.80 3/2560 30 วัน 
  จัดซ้ือน้ ามันเดือนมกราคม(ส านัก

ปลัด) 
  19,077.30 1/2560 31  วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนมกราคม(กอง
ช่าง) 

  140.00 2/2560 31  วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนมกราคม(คลัง)   140.00 3/2560 31 วัน 
  จัดซ้ือน้ ามันเดือนมีนาคม(ส านัก

ปลัด) 
  5,320.00 27/2560 3  วัน 

  จัดซ้ือตัวกระจายสัญญาณ   1,500.00 22/2560 3  วัน 
  จัดซื้อหมึกคอมพวิเตอร์(กองช่าง)   5,800.00 23/2560 3  วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนกุมภาพันธ ์
(ส านัก ปลัด) 

  19,449.80 21/2560 30 วัน 

  จัดซ้ือวัสดุการเกษตร   1,100.00 37/2560 3  วัน 

  จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
(กองคลัง) 

  8,132.00 41/2560 3  วัน 

  จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองช่าง)   3,058.00 42/2560 3  วัน 

  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)   8,520.00 43/2560 3  วัน 

  จัดซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่
รถยนต์ส่วนกลาง 

  14,860.00 44/2560 3  วัน 

  จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองคลัง)   14,245.00 45/2560 3 วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเดือน
มีนาคม(ส านักปลัด) 

  20,916.00 21/2560 28  วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนมีนาคม(กอง
คลัง) 

  137.60 3/2560 31  วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเดือน
มีนาคม(กองช่าง) 

  276.40 2/2560 31  วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงเดือน
เมษายน(ส านักปลัด) 

  18,767.80 21/2560 30 วัน 

  จัดซื้อเครื่องแต่งกายรถขยะ   4,290.00 48/2560 3  วัน 

  จัดซื้อวัสดุส านักงานส านกัปลัด   19,269.00 49/2560 3  วัน 

  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   5,756.00 33/2560 5  วัน 

  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส านัก
ปลัด) 

  8,700.00 50/2560 3  วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนพฤษภาคม
(ส านักปลัด)   
 
 

  22,135.80 21/2560 31  วัน 
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  จัดซื้อน้ ามันเดือนพฤษภาคม(กอง
ช่าง) 

  138.80 2/2560 31 วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนพฤษภาคม(กอง
คลัง) 

  136.80 3/2560 31  วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนมิถุนายน (ส านกั
ปลัด) 

  21,965.40 46/2560 30  วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนมิถุนายน (กอง
ช่าง) 

  231.60 2/2560 30 วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนกรกฎาคม (ส านกั
ปลัด) 

  16,790.80 46/2560 31  วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนกรกฎาคม(กอง
คลัง) 

  131.60 3/2560 31  วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนสิงหาคม (ส านัก
ปลัด) 

  22,121.80 46/2560 31  วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนสิงหาคม (กองช่าง)   136.00 2/2560 31  วัน 
  จัดซื้อน้ ามันเดือนสิงหาคม(กองคลัง)   136.00 3/2560 31  วัน 
  จัดซื้อยาฆา่หญ้า   18,840.00 56/2560 31  วัน 
  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   2,828.00 58/2560 3  วัน 
  จัดซื้อตัวรับสัญญาณฯ(กองคลัง)   1,500.00 60/2560 3  วัน 
  จัดซื้อหมึกสี (ส านกัปลัด)   16,800.00 65/2560 2  วัน 
  จัดซื้อผงหมึก (ส านักปลัด)   15,700.00 66/2560 2  วัน 
  จัดซื้อวัสดุส านักงาน (ส านักปลัด)   12,048.00 67/2560 2  วัน 
  จัดซื้อน้ ามันเดือนกันยายน(ส านกั

ปลัด) 
  23,157.60 46/2560 30  วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนกันยายน (ส านัก
ปลัด) 

  139.20 3/2560 30 วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนกันยายน (กองช่าง)   110.70 2/2560 30 
19 การพัฒนา

บ้านเมืองน่าอยู ่
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม เงินรายได้ 20,000.00    

  จ้างท าปูายไวนิลโครงการ   460.00 2/2560 3  วัน 
  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   5,554.00 7/2560 3  วัน 
  ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม   5,000.00 8/2560 3  วัน 
20 การพัฒนา

บ้านเมืองน่าอยู ่
โครงการก่อสร้างเสาธง เงินรายได้ 100,000.00 98,500.00 3/2560 30  วัน 

21 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

เงินรายได้ 250,000.00    

  ค่าวัสดุอุปกรณ์   2,450.00 24/2560 3  วัน 
  ค่าของที่ระลึก   3,600.00 25/2560 3  วัน 
  ค่าจ้างท าปูายไวนิล   460.00 23/2560 3  วัน 
  ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันและ

อาหารว่าง 
  5,000.00 24/2560 3  วัน 

  ค่าจ้างเหมารถบัส   66,000.00 25/2560 3  วัน 
  ยืมค่าอาหาร/ที่พัก/ค่าวิทยากร   171,600.00 -/2560 - 
22 การพัฒนา

บ้านเมืองน่าอยู ่
ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งตีพิมพ ์
ต่าง ๆ 

เงินรายได้ 40,000.00 
 

  

  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนต.ค.   2,360.00 1/2560 31  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนพ.ย.   2,320.00 6/2560 30 วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ธ.ค.   2,370.00 10/2560 31  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ม.ค.   2,370.00 11/2560 31  วัน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 
คู่สัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ก.พ.   2,150.00 13/2560 28  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน มี.ค.   2,400.00 20/2560 31  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนเม.ย.   2,380.00 36/2560 31  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนพ.ค.   2,320.00 47/2560 30  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน มิ.ย.   2,360.00 54/2560 30  วัน 
  จัดซือ้หนังสือพิมพ์เดือน ก.ค.   2,390.00 58/2560 31  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ส.ค.   2,240.00 62/2560 30  วัน 
23 การพัฒนา

บ้านเมืองน่าอยู ่
รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน( 3 สว่น) 

เงินรายได้ 240,000.00 
 

 
  

 
 

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์
ส่วนกลาง กข 5920 

  13,656.41 22/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ   3,500.00 18/2560 3  วัน 
  จ้างติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์   800.00 27/2560 3  วัน 
  จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะ   6,530.00 28/2560 3  วัน 
  จ้างซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ

ส านักปลัด 
  13,990.25 35/2560 3  วัน 

 
 

จ้างซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ
กองช่าง 

  17,200.25 36/2560 3  วัน 

 
 

จ้างซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ
กองคลัง 

  2,086.50 46/60 3  วัน 

 
 

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 81-0982 

  29,690.00 45/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศกอง 
ช่าง  

  1,926.00 47/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ
ส านักปลัด 

  8,988.00 53/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 82-1045 

  5,650.00 54/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
ทะเบียน 82-1045 

  17,730.00 57/2560 2  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า   2,090.00 58/2560 2 วัน 
24 การพัฒนา

บ้านเมืองน่าอยู ่
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงขายเขตเสียงตาม
สาย 

เงินรายได ้ 100,000.00 
 

98,565.00 7/2560 20 วัน 

25 การพัฒนา
การศึกษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
ศพด.แผ่นดินทอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

116,000.00 92,620.00 -/2560 ตลอดปี
การศึกษา 

26 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัด
ท้าวอู่ทอง โรงเรียนบ้านหนอง
ชะอม และ ศพด. แผ่นดินทอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

325,720.00 280,990.90 -/2560 ตลอดปี
การศึกษา 

27 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก ร.ร. วัด
ท้าวอู่ทอง/ ร.ร.บ้านหนองชะอม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

520,000.00 520,000.00 -/2560 ตลอดปี
การศึกษา 

28 
 

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ศพด.แผ่นดิน
ทอง 

เงินรายได้ 25,000.00 
 

   

  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์   2,700.00 31/2560 3  วัน 
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์   1,120.00 39/2560 3  วัน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา
งบประมาณ 

งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา 
คู่สัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

29 
 

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ค่าวัสดุส านักงาน ศพด.แผ่นดินทอง เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 
 

   

  ค่าวัสดุส านักงาน ศพด. แผ่นดิน
ทอง 

  4,343.00 40/2560 3 วัน 

30 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ค่าวัสดงุานบ้านงานครัว ศพด.
แผ่นดินทอง 

เงินรายได้ 15,000.00 
 

   

  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   3,522.00 38/2560 3  วัน 
31 
 

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าวัสดุรายหวัเด็ก ศพด. แผ่นดิน
ทอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

49,300.00 49,000.00 14/2560 7  วัน 

32 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าจ้างเหมาทาสีอาคาร ศพด. 
แผ่นดินทอง 

เงินรายได้ 30,000.00 29,500.00 40/2560 7  วัน 

33 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ศพด. เงินรายได้ 10,000.00    

  ค่าจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
ศพด. แผ่นดินทอง 

  4,654.50 52/2560 3 วัน 

34 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เงินรายได้ 80,000.00 
 

 
 

  

  ปูายไวนิลโครงการ   1,920.00 12/2560 3  วัน 
  วัสดุอุปกรณ์ประจ าฐานกิจกรรม   2,848.00 16/2560 3  วัน 
  จ้างเหมาเครื่องเล่นเด็ก   20,000.00 15/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาประกอบอาหาร   20,000.00 16/2560 3  วัน 
  จัดซื้อของรางวัลส าหรับเด็ก   11,500.00 17/2560 3  วัน 
  จัดซื้อน้ าดื่ม   5,040.00 18/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาเต๊นท์   8,800.00 14/2560 3  วัน 
  จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที   8,000.00 13/2560 3  วัน 

 
35 การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันส าคัญ
ทางราชการ 

เงินรายได้ 
 

190,000.00    

  จัดซื้อพานดอกไม้แห้ง   2,400.00 4/2560 3  วัน 
  จัดซื้อผ้าผูกประดับ   13,100.00 5/2560 3  วัน 
  จัดซื้อพวงมาลาวันปิยะมหาราช   800.00 6/2560 3  วัน 
  จัดซื้อน้ าดื่มน้ าแข็งโครงการตัก

บาตรฯ 
  690.00 12/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาท าปาูยถวายความอาลัย 
ร.9 

  9,380.00 1/2560 3  วัน 

  จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ(กราบ 
พระบรมศพ) 

  14,000.00 3/2560 3  วัน 
 

  จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าและ
อาหารกลางวันพร้อมน้ าดื่ม(กราบ 
พระบรมศพ) 

  5,920.00 4/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาเต๊นฑ์โครงการตักบาตรฯ   9,000.00 6/2560 3  วัน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่สัญญา 

ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

  จ้างเหมาท าปาูยโครงการตักบาตรฯ   460.00 5/2560 3  วัน 
  จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงโครงการ

ตักบาตรฯ 
  1,500.00 7/2560 3  วัน 

  จ้างเหมารถตู้ฯ(กราบ พระบรมศพ
รอบ 2) 

  3,000.00 19/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าอาหาร
กลางวันพร้อมน้ าดื่ม(กราบ พระบรม
ศพรอบ 2) 

  1,300.00 20/2560 3  วัน 

  จ้างเหมาท าปาูยพระบรมฉายา
ลักษณ์ ร. 10 

  1,380.00 23/2560 3  วัน 

  จัดซื้อธงชาติและพานพุ่ม   5,400.00 57/2560 3  วัน 
  จัดซื้อวัสดุการเกษตรโครงการชาว

โคกไม้ลายร่วมใจปลกูดาวเรือง 
  25,950.00 68/2560 2  วัน 

  จ้างเหมาท าปาูยพระกรณียกจิ ร.10   2,500.00 55/2560 5  วัน 
36 การพัฒนา

การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนาและงาน
พิธ ี (ประเพณีสงกรานต์) 

เงินรายได้ 50,000.00    

  ค่าอาหารพร้อมน้ าดื่ม   15,400.00 34/2560 3  วัน 
  ค่าเช่าเต๊นท์และเก้าอี ้   6,000.00 31/2560 3  วัน 
  ค่าปูายไวนิล   460.00 32/2560 3  วัน 
  ค่าเครื่องขยายเสียง   2,000.00 43/2560 3  วัน 
  ค่าวิทยากร   1,800.00 - - 
  ค่าวัสดุอุปกรณ์   1,800.00 35/2560 3  วัน 
  ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนาและงาน

พิธ ี (แห่เทียนเข้าพรรษา) 
   

  

  ค่าอาหารและน้ าดื่ม   15,400.00 34/2560 3  วัน 
37 การพัฒนากลุ่ม

อาชีพกา้วหน้า 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

เงินรายได้ 60,000.00  
  

  ค่าวิทยากร   3,600.00 - - 
  ค่าปูายไวนิล   460.00 301/2560 3  วัน 
  ค่าอาหาร อาหารวา่ง พร้อมน้ าดื่ม   10,000.00 302/2560 3  วัน 
  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม   11,645 303/2560 3  วัน 

38 การพัฒนาการกีฬา ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา(กีฬาอ าเภอ) 
 

เงินรายได้ 50,0000.00    

  ค่าชุดกีฬาและเวชภัณฑ์ปฐม
พยาบาล 

  24,990.00 28/2560 3  วัน 

  ค่าน้ าแข็งและน้ าดื่ม   6,660.00 32/2560 15  วัน 
  ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เชียร ์   1,200.00 34/2560 3  วัน 
  ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง   6,000.00 29/2560 3  วัน 
  ค่าจ้างเหมาท าอาหารส าหรับนักกีฬา   5,040.00 30/2560 3  วัน 

39 การพัฒนาการกีฬา วัสดุกีฬา เงินรายได้ 25,000.00 
 

   

  ค่าอุปกรณ์กีฬา   4,060.00 29/2560 3  วัน 
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สรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560  
 โครงการจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2560  มีจ านวน  60 โครงการ 
 โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว มีจ านวน ........47......... โครงการ  
 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน .....13......... โครงการ (691,500.00) 
 คิดเป็นร้อยละ ........78.33................. ของการด าเนินการ 

 
 
 

- 
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ช.ผลการด าเนินงานอ่ืนๆ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี  2560     
ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
จนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินที่ส าคัญดังนี้ 
 

   
1. โครงการประชาคมต าบล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
 
 

                
 
 

               
 
 
 
 



~ 20 ~ 
 
 

 
2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
 

 

                              
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 21 ~ 
 
 
 

3. โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
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4. โครงการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
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   5. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
       บ้านเมืองน่าอยู่ 
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6. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 
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7. โครงการสงกรานต์ ประจ าปี  2560  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
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  ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์    
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย สามารถติดต่อ
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา            
และปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะต่อไป   

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

                    ประกาศ  ณ วันที่         ตุลาคม  2560 
 

 
 

(นายปราโมช   สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
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