ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
------------------------------------------------ด้วย นายปราโมช สิงหกุล นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย ได้จัดทารายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อแสดงผลการดาเนินงานในห้วงระยะเวลา 1
ปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.
2552 มาตรา 58/5 วรรคห้า ซึ่งกาหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
ประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายปราโมช สิงหกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

นายปราโมช สิงหกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย เมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย

แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 วรรคที่ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี คาแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบล ด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกไม้ลาย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ดังนี้
1. นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในตาบล ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้

1.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมการสร้างวินัย และจิตสาธารณะของ
คนในชุมชน

1.2 ส่งเสริม สนับสนุน อานวยความสะดวกแก่การดาเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและ
ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ให้
เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีและปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา
1.4 ปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปูองกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง สุขภาวะแบบองค์
รวม และการสร้ า งสั ง คมที่ อ ยู่ ดี มี สุ ข มี ค วามเป็ น ชุ ม ชนน่ า อยู่ ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา

๑.๖ สนับสนุนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของตาบลโคกไม้ลาย เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ รวมถึงปฏิบัติงานตั้งจุดบริการและจุดตรวจ
ในพื้นที่ตาบลโคกไม้ลายเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ
2. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในสภาวการณ์ปัจ จุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่ งเสริม การพัฒ นา ทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้
2.1 สนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม กลุ่ มอาชีพให้ เ ติบโตและเข้ม แข็ง เพื่ อพัฒ นาศั กยภาพของกลุ่ มให้ มีค วาม
เข้มแข็งอย่ างยั่งยืน พัฒ นาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้ องถิ่นและกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนา
กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้า
ของกลุ่มอาชีพ
2.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์
2.3 สร้ างรายได้ และลดรายจ่ ายในครัว เรือ น ส่ งเสริ ม สนับ สนุน ขยายเครือ ข่าย เพิ่มศั กยภาพ
ผู้ประกอบการในพื้นที่
2.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของตาบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเป็ นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการ ดังนี้
3.1 พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟูาและ
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ประชาชนมีไฟฟูาในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการจัดทาถนนทุกสายเป็น
ถนนไร้ฝุนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
3.2 เสริมสร้างมาตรการในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในชุมชน ให้มีและบารุงทางระบาย
น้า โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้า รางระบายน้า รวมถึงระบบระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
อย่างเป็นระบบ
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้าสาหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้าที่มีอยู่เดิม
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้าใหม่ตามความเหมาะสม

4. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ให้ ป ระชาชนทั้ ง ปวงได้ รั บ โอกาสเท่ า เที ย มกั น ที่ จ ะเรี ย นรู้ แ ละฝึ ก อบรมได้ ต ลอด
ชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และนาพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
สังคม โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้
4.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เน้น
คุณภาพ ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์
4.3 สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนา
แหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นที่
5. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพื่อ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ใน
การกาหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติตามภารกิจ ที่เพิ่มขึ้นขององค์การบริห ารส่ ว นตาบล ตลอด จนการเสริมสร้าง
จิตสานึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิด
ความพึงพอใจ ดังนี้
5.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้าง
ความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสาคัญของตาบลโคกไม้ลาย
พร้ อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตสานึกในการให้บริการ เพื่อรองรับการบริการแต่
ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ดาเนินกิจกรรม และ
โครงการต่างๆโดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทางาน ทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพื้นที่อื่นๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน

5.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ
โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
6. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพ ดังนี้
6.1 เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งของชุ มชนให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพอนามัย สมบู รณ์ แข็ งแรง และมี
สุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
6.2 ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
6.3 สนับสนุนการควบคุมปูองกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายต่อคน
และสั ต ว์ โดยการสร้ า งขี ด ความสามารถในการเฝู า ระวั ง ปู อ งกั น ควบคุ ม และดู แ ลรั ก ษาอย่ า งเป็ น
ระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
6.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย
“ ตาบลโคกไม้ลายเมืองน่าอยู่ เชิดชูการศึกษา กลุ่มอาชีพก้าวหน้า การกีฬาเป็นเลิศ ”
ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย มีดังนี้
1. เร่งจัดระบบ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ ให้
เกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด และเพื่อเป็นการสาน
ต่องานเดิมให้บรรลุเปูาประสงค์
2. เร่งดาเนินงานโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ อย่างเป็นระบบและโปร่งใส
จากการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมอบรมทักษะทั้งในด้านวิชาการจาก
หน่วย-งานระดับสูง เพื่อนาความรู้ความสามารถมาใช้และปรับปรุงขบวนการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียน
พร้อมทั้งเน้นการเรียนการสอนที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยังได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กโดย
การจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนภายในตาบล และมุ่ง
พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

4. มุ่งพัฒนากลุ่มอาชีพให้ก้าวหน้า โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนใน
การให้การเรียนรู้กลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพของราษฎรเพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิกได้อย่างยิ่งพร้อมทั้งยังจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มอาชีพได้มีทุนเพื่อใช้ในการดาเนินกิจกรรม
เพื่อให้สาเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
5. จัดหาสถานที่เพื่อสร้างสนามกีฬาและดาเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่แล้ว
ให้ใช้การได้ต่อไป จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลายได้กาหนดยุทธศาสตร์และ แนว
ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ กาหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 7 แนวทาง
1. การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และบริการสาธารณะครบครันทันสมัย มีระบบการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงทั่วถึงกัน
2. การจัดหาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. พัฒนาการสาธารณสุข เน้นการสร้างสุขภาพที่ดี
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการสร้างจิตสานึกให้กับชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
5. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
6. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการให้บริการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอัคคีภัย
7. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยการจัดฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการศึกษาดูงาน
พัฒนาทรัพยากรบริหารต่าง ๆ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กาหนดแนวทางการพัฒนา
ไว้ 4 แนวทาง
1. ส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในชุมชน
2. เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
3. พัฒนาคนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการช่วยเหลือกลุ่มเด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
4. พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมด้าน ศาสนา รัฐพิธี ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากลุ่มอาชีพ กาหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 2 แนวทาง ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมรายได้โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา และมีรายได้ที่
มั่นคงเพียงพอต่อการดารงชีพ พร้อมทั้งให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน
2. ส่งเสริมกองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการกีฬา กาหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 1 แนวทาง ดังนี้
1.

ส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงทุก
ชุมชน

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่
29 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2561 จานวน 68 โครงการ
งบประมาณ 18,240,450.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 33.48
ของจานวนงบประมาณทั้งหมด สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

53

งบประมาณ
(ตามข้อบัญญัติ)
16,832,400.00

2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา
ศิลปวัฒนะธรรม

10

1,182,050.00

977,239.28

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า

3

96,000.00

40,710.00

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา

2

130,000.00

114,280.00

68

18,240,450.00

15,795,571.58

ยุทธศาสตร์

รวม

โครงการ

งบประมาณ
(ดาเนินการ)
14,663,342.30

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไม้ลาย มีดังนี้
ลาดับ
1

2
3

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนา
ค่ารางวัดและ
บ้านเมืองน่าอยู่ ตรวจสอบที่ดิน

สาธารณะ
ประโยชน์
การพัฒนา
ค่าจัดซื้อวารสาร
บ้านเมืองน่าอยู่ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
การพัฒนา
ค่าจ้างเหมาบริการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

เงินรายได้
เงินรายได้

บ้านเมืองน่าอยู่

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
งบประมาณ
ดาเนินงาน
30,000.00/
-

40,000.00/
27,600.00
390,000.00/
3,920.00

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อจ่ายเป็นค่าราง เป็นค่าใช้จ่ายในการรางวัด
วัดและตรวจสอบ และตรวจสอบที่ดิน
ที่ดินสาธารณะ สาธารณประโยชน์
ประโยชน์
เพื่อให้ได้รับข้อมูล วารสารและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ
ข่าวสาร
เพื่อความเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่าย
ระเบียบเรียบร้อย เอกสาร ค่าจ้างทาของต่าง ๆ
จ้างแรงงานเพื่อปฏิบัติงานใน
ภารกิจที่จาเป็น
เพื่อเป็นค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง
หน่วยงานต่าง ๆ การประชุมสภาฯการต้อนรับ
ส่วนราชการหรือผูม้ าศึกษาดู
งาน การตรวจงานฯลฯ
เพื่อจัดทาแผนที่ ค่าจัดทาแผนที่ภาษี
ภาษี

4

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่ารับรอง

เงินรายได้

10,000.00/
-

5

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

เงินรายได้

230,000.00/
122,200.00

6

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

เงินรายได้

60,000.00/
1,000.00

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ

สาหรับเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ

7

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าตอบแทนผู้ร่วม
เป็นคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ

เงินรายได้

20,000.00/
-

เพื่อจ่ายให้
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ของ อบต. โคกไม้ลาย

8

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าวัสดุ

เงินรายได้

794,000.00/
535,823.20

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
จ่ายค่าวัสดุสานักงาน วัสดุงาน
เครื่องใช้สานักงาน บ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุไฟฟูา
และวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุดับเพลิง วัสดุอื่น

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
งบประมาณ
ดาเนินงาน
180,000.00/
9,700.00

ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

9

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

เงินรายได้

10

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เงินรายได้

722,000.00/
712,980.00

เพื่อจัดซื้อรถยนต์
ส่วนกลาง

11

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ

เงินรายได้

50,000.00/
-

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุ

12

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

รายจ่ายเพื่อ
บารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
การพัฒนา
โครงการอบรมให้
บ้านเมืองน่าอยู่ ความรู้การคัดแยก
ขยะและศึกษาดู
งานนอกสถานที่

เงินรายได้

250,000.00/
127,454.10

เพื่อซ่อมบารุงวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เงินรายได้

120,000.00/
113,260.00

เพื่อจ่ายเป็นค่า
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะและ
การบริหาร
จัดการขยะ

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

เงินรายได้

80,000.00/
70,177.00

เพื่อจ่ายเป็นค่า
โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
เพิ่มพูนความรู้
ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

13

14

โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็น
ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน
อบรม

ผลผลิต

จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
สาหรับผู้บริหาร พนักงาน
สมาชิก อบต. พนักงาน
จ้าง
เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ดีเซล ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,000ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
90 กิโลวัตต์ ดับเบิ้ลแคบ
4 ประตู
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูา
และวิทยุ เช่น หลอดไฟ
ปลั๊ก สวิตช์ เบรกเกอร์
ดอกลาโพงฯลฯ ซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะในตาบล
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์
สานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะและการบริหารจัดการ
ขยะในชุมชน ให้แก่
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
ส่วนตาบล ผู้นาชุมชนและ
ประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะใน
การปฏิบัติงานให้กับ
ผู้บริหาร พนักงาน และ
สมาชิกสภา

ลาดับ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

15

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม

เงินรายได้

16

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าจ้างเหมาทา
ปูายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ

เงินรายได้

17

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าจ้างเหมาจัดทา
เว็บไซต์

18

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
งบประมาณ
ดาเนินงาน
20,000.00/
14,380.00

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดาเนินการ
โครงการอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตาบล สมาชิกสภาฯ
เด็ก เยาวชน ประชาชน

30,000.00/
-

ให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
ข่าวสาร

จ้างเหมาจัดทาปูาย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

เงินรายได้

40,000.00/
30,000.00

ให้ประชาชนได้
ทราบข้อมูล
ข่าวสาร

เพื่อปรับปรุงอัพเกรดเว็บไซต์

ตั้งจุดบริการ
ประชาชน

เงินรายได้

40,000.00/
8,395.00

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการตั้ง
จุดบริการ
ประชาชน

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
อปท.

เงินรายได้

30,000.00/
8,200.00

20

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

อบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการ
ปูองกันและบรรเทา
ภัยต่าง ๆ

เงินรายได้

60,000.00/
19,460.00

21

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เงินรายได้

22

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

เงินรายได้

19

23

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าวัสดุงานรักษา
ความสงบภายใน

เงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการ
ประชาชนของสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันฝุายพล
เรือนเป็น ค่าจัดหาเต็นท์ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็น
จ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.
ค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุด
อปพร. ในการ
บริการประชาชนในช่วงวันปี
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุด ใหม่ วันสงกรานต์และวันที่
บริการประชาชน ทางราชการมีหนังสือสั่งการ
เพื่อให้ อปพร. มี เป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ความรู้ในการ
โครงการฝึกอบรมทบทวน
ปฏิบัติหน้าที่
อปพร.

1,269,000.00/ เพื่อก่อสร้าง
1,130,000.00 อาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย
70,000.00/ เพื่อจ่ายเป็นค่า
50,500.00 บารุงรักษาและ

ซ่อมแซมกล้อง
CCTV
110,000.00/ เพื่อจัดซื้อวัสดุ
52,500.00

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
อาคารสานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมกล้อง CCTV ให้
สามารถใช้งานได้ปกติ
เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและ
วิทยุ วัสดุเครื่องแต่งกาย
วัสดุคอมพิวเตอร์

ลาดับ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

โครงการ

25

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ
วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

26

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

24

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ดาเนินงาน
65,000.00/ เพื่อจัดซื้อวัคซีน
60,000.00 และอุปกรณ์
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

เงินรายได้

เงินรายได้

70,000.00/
69,200.00

เงินรายได้

360,000.00/ เพื่อเป็นค่าขอ
344,727.00 ใช้สถานที่ทิ้ง

เพื่อกาจัดยุงลาย
แก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก

ขยะ
114,300.00/ เพื่อจัดซื้อถัง
114,300.00 รองรับขยะมูล
ฝอย แบบมีฝา
ปิดพร้อมสกรีน

27

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

จัดซื้อถังรองรับ
ขยะมูลฝอย

เงินรายได้

28

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

เงินรายได้

80,000.00/
71,946.00

29

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

เงินสมทบเข้า
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายย่า
เจียว หมู่ 2

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

600,000.00/ เพื่ออานวยความ
595,000.00 สะดวกในการ
คมนาคม

30

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

31

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสาย
เลียบริมคลองยาง
หมู่ 1
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสายย่า
เจียว 4 หมู่ 4

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เพื่อสบทบเข้า
กองทุนดาเนิน
โครงการ

ผลผลิต

เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

เป็นค่าจัดซื้อทรายกาจัด
ลูกน้ายุงลายและน้ายาเคมี
เพื่อปูองกันและแก้ปัญหา
ไข้เลือดออก
เป็นค่าขอใช้สถานที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอย/และค่ากาจัด
ขยะอันตราย
ถังรองรับขยะมูลฝอย
แบบมีฝาปิดพร้อมสกรีน

สมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

กว้าง 0.00-4.00 เมตร
ยาว 262 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 1,048
ตร.ม.
600,000.00/ เพื่ออานวยความ กว้าง 0.00-4.00 เมตร
595,000.00 สะดวกในการ
ยาว 262 เมตร หนา
คมนาคม
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คสล. ไม่น้อยกว่า 1,048
ตร.ม.
151,000.00/ เพื่ออานวยความ กว้าง 0.00-4.00 เมตร
149,000.00 สะดวกในการ
ยาว 65 เมตร หนา 0.15
คมนาคม
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 260 ตร.ม.

ลาดับ

ยุทธศาสตร์

32

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

33

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

34

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
วัตถุประสงค์
งบประมาณ
ดาเนินงาน
241,000.00/ เพื่ออานวยความ
238,000.00 สะดวกในการ
คมนาคม

ผลผลิต

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายประชา
นิมิตร หมู่ 7
ติดตั้ง Guard rail
ถนนสายโชคดี และ
ถนนสายตาณัฐ
หมู่ 3

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

เงินรายได้

276,000.00/ เพื่อความ
ติดตั้ง Guard rail ยาว
274,000.00 ปลอดภัยของผู้ใช้ 151 เมตร
ถนนเส้นนี้

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ติดตั้งปูายบอก
ทาง

เงินรายได้

30,000.00/
29,800.00

35

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

อุดหนุนการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค

เงินรายได้

36

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

อุดหนุนประปา
ส่วนภูมิภาค

เงินรายได้

37

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

อุดหนุนประปา
ส่วนภูมิภาค

เงินรายได้

เพื่ออานวยความ
สะดวกกับผู้ใช้
เส้นทาง
50,000.00/ เพื่อให้ทุก
ไม่ได้เบิกจ่าย
ครัวเรือนมีไฟฟูา
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ใช้ทั่วถึง
600,000.00/ เพื่อให้ทุก
600,000.00 ครัวเรือนมี
น้าประปาภูมิภาค
ใช้

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมเสริมดิน
ลูกรัง

ติดตั้งปูายบอกทางภายใน
หมู่บ้าน

ขยายเขตไฟฟูา ซอยเป๋า
ตัง หมู่ที่ 6
ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค
หมู่ที่ 5

170,000.00/ เพื่อให้ทุกครัวเรือน ขยายเขตประปาส่วน
้
มิภาค ภูมิภาค ถนนข้างโรงเรียน
170,000.00 มีนาประปาภู
ใช้

38

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

อุดหนุนประปา
ส่วนภูมิภาค

เงินรายได้

39

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

เงินรายได้

40

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

เงินรายได้

41

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดประชุม
ประชาคม ตาบล
และหมู่บ้าน

เงินรายได้

วัดท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 3
150,000.00/ เพื่อให้ทุกครัวเรือน ขยายเขตประปาส่วน
150,000.00 มีน้าประปาภูมิภาค ภูมิภาค ถนนสุคันธาราม
ใช้
2 หมู่ที่ 6
260,000.00/ เพื่อรองรับ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
259,000.00 ประชาชนที่มา
อาคารห้องน้า-ส้วม ขนาด
ติดต่อราชการ
5 ห้อง
50,000.00/ เพื่อให้ที่ทาการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่
50,000.00 ปกครองอาเภอ ทาการปกครองอาเภอ
เมือง ปจ.ดาเนิน เมือง ตามโครงการปูองกัน
กิจกรรมโครงการ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
20,000.00/
8,420.00

เพื่อให้การ
ประชุมประชาคม
ดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย

จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม
เพื่อดาเนินการจัดประชุม
ประชาคมตาบลและหมู่บ้าน

q

ลาดับ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

42

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

เงินรายได้

43

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
งบประมาณ
ดาเนินงาน
100,000.00/
98,000.00

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์
ทั่วถึงทั้งตาบล

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมและ
ขยายเขตเสียงตามสาย
ภายในตาบล
130,000.00/ เพื่อให้การอบรม- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
บาบัด ดาเนินไป การอบรม – บาบัดยา
ด้วยความ
เสพติด

44

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

เงินรายได้

150,000.00/
-

45

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ

เงินรายได้

3,000.00/
-

46

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

เงินสารองจ่าย

เงินรายได้

582,700.00/
569,500.00

47

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

48

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

49

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

เบี้ยยังชีพคน
พิการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

50

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่

ค่าครุภัณฑ์
การเกษตร

เงินรายได้

เรียบร้อย
เพื่อให้มี
งบประมาณใน
การเลือกตั้ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินการ
ตามคาพิพากษา
เพื่อจ่ายบรรเทา
แก้ไขความเดือน
ร้อนกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามคาพิพากษา

จ่ายในกรณีฉุกเฉินและ
ที่จาเป็นบรรเทาความ
เดือนร้อนให้กับราษฎร

5,996,400.00/ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
5,549,000.00 ความเป็นอยู่ดีขึ้น ผู้สงู อายุ
30,000.00/
30,000.00

เพื่อเป็นเบี้ย
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
ช่วยเหลือผูต้ ิดเชื้อ เอดส์

1,515,200.00/ เพื่อเป็นเบี้ย
1,502,400.00 ช่วยเหลือผู้พิการ
85,000.00/
83,500.00

เพื่อใช้สูบน้า
ช่วยเหลือน้าท่วม

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยความ
พิการ
จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบ
ท่อสูบน้าพญานาค

ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่มา
งบประมาณ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
งบประมาณ
ดาเนินงาน
16,000.00/
15,000.00

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อใช้สูบน้าส่ง
ขึ้นรถบรรทุกน้า
เพื่อแจกจ่าย

จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบ
มอเตอร์ไฟฟูา

51 การพัฒนา

เงินรายได้

52 การพัฒนา

เงินรายได้

190,000.00/
183,896.00

เพื่อจัดกิจกรรม
วันสาคัญต่าง ๆ
ของทางราชการ

จ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
และการจ้างเหมาบริการที่
จัดงานรัฐพิธี เช่น วันปิย
มหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา และงานพิธี

เงินรายได้

80,000.00/
48,218.70

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานพิธีทางศาสนา
และงานประเพณีต่าง ๆ

ค่าวัสดุ

เงินรายได้

38,000.00/
12,658.00

เพื่อสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
และสร้างความ
สามัคคีในชุมชน
เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ต่างๆ ที่
จาเป็นต้องใช้ใน
ศพด.

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

103,500.00/
39,200.00

เพื่อเป็นค่าอบรม
พัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กเล็ก

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ

เงินรายได้

30,000.00/
29,400.00

เพื่อเป็นค่าเดิน
สายไฟ ศพด.
แผ่นดินทอง

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟ ศพด. แผ่นดิน
ทอง

ค่าบารุงรักษาและ
ซ่อมแซม

เงินรายได้

10,000.00/
7,627.30

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
ศพด. แผ่นดินทอง

ค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน ศพด.
แผ่นดินทอง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

109,200.00/
93,020.00

เพื่อบารุง
ซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
ศพด.ให้ใช้งานได้
ดีเสมอ
เพื่อให้เด็กมี
อาหารกลางวัน

ค่าอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

312,350.00/
269,219.28

เพื่อให้ได้ดมื่ นม
ทุกวันมีการ
เจริญเติบโต
แข็งแรง

จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)โรงเรียนให้แก่นักเรียนใน
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง,
โรงเรียนบ้านหนองชะอมและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดิน
ทอง

ค่าครุภัณฑ์
บ้านเมืองน่าอยู่ การเกษตร
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา
งานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัน
ศาสนา
สาคัญของทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ราชการ

53 การพัฒนา

การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
54 การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
55 การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
56 การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
57 การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
58 การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
59 การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

จ่ายเป็นค่าวัสดุตา่ ง ๆ เช่น
วัสดุสานักงาน วัสดุไฟฟูา
และวิทยุ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ ของ
ศพด.แผ่นดินทอง

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
รับประทานทุกคน เล็กแผ่นดินทอง

ที่

ยุทธศาสตร์

60 การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

61 การพัฒนา

การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม

62 การพัฒนา

การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
63 การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
64 กลุ่มอาชีพ
ก้าวหน้า

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น
อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
งบประมาณ
ดาเนินงาน
35,700.00/
34,000.00

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

568,000.00/
260,000.00

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ

เงินรายได้

80,000.00/
-

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ

เงินรายได้

20,00.00/
-

เพื่อสนับสนุนการ เพื่อจ่ายเงินอุดหนุน
จัดงานมาฆปูรมี โครงการจัดงานมาฆปูร
ศรีปราจีนบุรี
มีศรีปราจีนบุรี

36,000.00/
36,000.00

เพื่อให้นักเรียน
จ่ายเป็นค่าตอบแทน
นักศึกษามีรายได้ นักเรียน นักศึกษา

โครงการ

ค่าตอบแทน
นักศึกษาทางานช่วง
ปิดภาคเรียน

แหล่งที่มา
งบประมาณ

เงินรายได้

65 กลุ่มอาชีพ

โครงการตาม
พระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

เงินรายได้

30,000.00/
-

66 กลุ่มอาชีพ

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้กับประชาชน

เงินรายได้

30,000.00/
4,710.00

ก้าวหน้า

ก้าวหน้า

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อจัดซื้อสื่อการ จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ
เรียนการสอนให้ สอน รายหัว คนละ 1,700
เด็ก
บาท

เพื่อให้เด็กมี
อาหารกลางวัน
รับประทานทุก
คน

จ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันสาหรับนักเรียน
ชั้น อนุบาล-ป.6
โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง
โรงเรียนบ้านหนอง
ชะอม
เพื่อสนับสนุนการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
จัดงานวันเด็ก
การจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
แห่งชาติ

ฝึกงานในช่วงปิดภาค
เรียน
เพื่อดาเนินการ
จ่ายตามโครงการ
ตามพระราชดาริ พระราชดาริของ
ฯ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และ
โครงการตามพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
เพื่อให้ประชาชน จัดอบรมให้ความรู้แก่
มีอาชีพมีรายได้ ประชาชนเพื่อนาความรู้
เสริม
ที่ได้ไปประกอบอาชีพ

ที่

ยุทธศาสตร์

67 การพัฒนาการ
กีฬา

68 การพัฒนาการ
กีฬา

โครงการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ
วัสดุกีฬา

แหล่งที่มา
งบประมาณ
เงินรายได้

เงินรายได้

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ/
งบประมาณ
ดาเนินงาน
120,000.00/
114,280.00

10,000.00/
-

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริมการ
กีฬาและสร้าง
ความสามัคคีใน
ชุมชน

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในตาบล หรือเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นท้องที่

จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์
เพื่อส่งเสริม
อุปกรณ์ในการ กีฬาสาหรับการแข่งขันกีฬา
แข่งขันกีฬา

สรุปผลการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ 2561
 โครงการในข้อบั ญญั ติง บประมาณรายจ่ าย ประจาปีง บประมาณ 2561 มีจ านวน 68
โครงการ
 โครงการที่ได้ดาเนินการแล้ว มีจานวน .......55......... โครงการ
 โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ มีจานวน .......13...... โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ .........80.88................ ของการดาเนินการ

1. โครงการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

2. โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

3. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจาปี 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม

4. โครงการอบรมความให้ความแก่ประชาชน(อบรมอาชีพ) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาการกลุ่มอาชีพก้าวหน้า

5. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา

