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       รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 

 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
         

 เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา 58/5 วรรคที่ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล ด้วย 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกไม้ลาย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน  2555  ดังนี้ 

  1.  นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคม 

          พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบล  ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้ 

1.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรมการสร้างวินัย และจิตสาธารณะของ
คนในชุมชน 

          1.2  ส่งเสริม  สนับสนุน  อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้  รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและ
ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

          1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  ให้
เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคีและปลูกฝังค่านิยมท่ีดีต่อการกีฬา 

          1.4 ปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่   ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ  เอกชนที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันปูองกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 

          1.5  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง       สุขภาวะแบบองค์
รวม  และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข  มีความเป็นชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนทุกเวลา  

 ๑.๖  สนับสนุนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนของต าบลโคกไม้ลาย เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการ
ช่วยเหลือประชาชนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ  รวมถึงปฏิบัติงานตั้งจุดบริการและจุดตรวจ
ในพ้ืนที่ต าบลโคกไม้ลายเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ 
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2. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

          ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
  2.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความ 
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย   โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้า
ของกลุ่มอาชีพ 

2.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร 
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 

2.3 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 

2.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

          พัฒนา โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพื่อส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการ ดังนี้ 

  3.1 พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟูาและ
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ประชาชนมีไฟฟูาในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม  รวมทั้งการจัดท าถนนทุกสายเป็น
ถนนไร้ฝุุนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ 

3.2 เสริมสร้างมาตรการในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน ให้มีและบ ารุงทางระบาย
น้ า โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ า รวมถึงระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
อย่างเป็นระบบ 

3.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค  บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม 

4. นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม 

          การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้  ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอด
ชีวิต   และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้  และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและ
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สังคม  โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ  สร้างคน  และสร้างงาน   ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุนด้านการ
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  ดังนี้ 

           4.1  สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน  เน้น
คุณภาพ  ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 

          4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย  ทันโลกทันเหตุการณ์ 

          4.3  สนับสนุน  ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  พัฒนา
แหล่งวัฒนธรรม  ศิลปวัตถ ุ และโบราณสถาน  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี 

5.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

          การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือ ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่น ใน
การก าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตลอด จนการเสริมสร้าง
จิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเกิด
ความพึงพอใจ ดังนี้ 

  5.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้าง
ความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของต าบลโคกไม้ลาย 
พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการให้บริการ    เพ่ือรองรับการบริการแต่
ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ที่ด าเนินกิจกรรม และ
โครงการต่างๆโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน   เพ่ือพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน ทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ  ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 

5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้  ให้มีความทั่วถึง  เป็นธรรม  รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ  ร่วมคิด ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ 
โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
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6.  นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

          การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ   ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพ  ดังนี้ 

          6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์   แข็งแรง และมี
สุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน 

          6.2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุข
ขัน้พ้ืนฐาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 

          6.3 สนับสนุนการควบคุมปูองกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ  ที่อันตรายต่อคน
และสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝูาระวัง ปูองกัน   ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็น
ระบบ   เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

6.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 

 ก. วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
  “ ต าบลโคกไม้ลายเมืองน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา  กลุ่มอาชีพก้าวหน้า การกีฬาเป็นเลิศ ” 
 
 ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  มีดังนี้ 
  1. เร่งจัดระบบ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ ให้
เกิดข้ึนและมปีระสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด และเพ่ือเป็นการสาน
ต่องานเดิมให้บรรลุเปูาประสงค์ 
  2. เร่งด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่  อย่างเป็นระบบและโปร่งใส 
จากการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมอบรมทักษะทั้งในด้านวิชาการจาก
หน่วย-งานระดับสูง เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้และปรับปรุงขบวนการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียน
พร้อมทั้งเน้นการเรียนการสอนที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยังได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กโดย
การจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนภายในต าบล และมุ่ง
พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  4. มุ่งพัฒนากลุ่มอาชีพให้ก้าวหน้า โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนใน
การให้การเรียนรู้กลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพของราษฎรเพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถสร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิกได้อย่างยิ่งพร้อมทั้งยังจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มอาชีพได้มีทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือให้ส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
  5. จัดหาสถานที่เพ่ือสร้างสนามกีฬาและด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่แล้ว
ให้ใช้การได้ต่อไป จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
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 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 านึกให้กับชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 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  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่   
28   กันยายน  2561   

ส าหรับการด าเนินการพัฒนาต าบลในปีงบประมาณ พ.ศ . 2562 ที่ผ่านมานั้น ประสบ
ความส าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกท่าน ทั้งผู้น าท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างหน่วยงานราชการพ้ืนที่ภาครัฐ/เอกชน ตลอดทั้งองค์กรต่างๆ ที่ได้รับร่วมมือกันท างาน          
เพ่ือประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสนองความต้องการของประชาชนต าบลโคกไม้ลาย 
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ดังนั้น จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังต่อไปนี้ 

1. รายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายรับท้ังสิ้น     จ านวน       30,363,070.30 บาท 
จ าแนกเป็นรายรับประเภทต่างๆ ดังนี้    
- ภาษีอากร     จ านวน        1,314,431.32   บาท 
- ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน           481,062.10   บาท 
- รายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน           284,188.68   บาท 
- รายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน             6,150.00   บาท 
- ภาษีจัดสรร     จ านวน       16,460,051.20   บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน       11,788,587.00   บาท 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    จ านวน              28,600.00   บาท 

 รายจ่ายท้ังสิ้น     จ านวน   23,012,388.87 บาท 
       จ าแนกเป็นรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

- งบกลาง     จ านวน        8,134,539.00 บาท 
- เงินเดือนฝุายการเมือง    จ านวน        1,699,454.00 บาท 
- เงินเดือนฝุายประจ า    จ านวน        4,972,340.00 บาท 
- ค่าตอบแทน     จ านวน           154,008.00 บาท 
- ค่าใช้สอย     จ านวน        2,078,627.49 บาท 
- ค่าวัสดุ     จ านวน        1,007,209.24 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค    จ านวน           266,525.40 บาท 
- ค่าครุภัณฑ์     จ านวน        577,8383.00 บาท 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน       2,099,500.00  บาท 
- เงินอุดหนุน     จ านวน        2,022,347.74 บาท 

2. เงินสะสม 
  เงินสะสม ปี 2562     จ านวน        7,350,681.43  บาท 
       หัก เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน        1,102,602.21  บาท 
       จ านวน        6,248,079.22 บาท 
เงินสะสม      จ านวน      28,609,935.68  บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน      14,876,353.73  บาท 
รวมเงินสะสม     จ านวน      43,486,289.41  บาท 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  28   
กันยายน  2561  โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 

 
1 ค่ารางวัดและตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ 30,000.00 

 
ปีที่ผา่นมาไม่มีรางวัด

ที่ดิน 
2 ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  40,000.00 

      
17,890.00 

3 ค่าจ้างเหมาท าปาูยโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 

30,000.00 - 
ไม่มีจ้างท าปูาย 

4 ค่ารับรอง 10,000.00 2,100.00 
 

5 ค่าจ้างเหมาบริการ  80,000.00 
 

2,760.00 

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000.00 
 

3,264.00 

7 ค่าปรับปรุงเว็บไซต ์ 10,000.00 
 

ปีที่ผา่นมา 
ไม่ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ 

8 ค่าวัสดุตา่ง ๆ(ปลัด คลงั ชา่ง) 1,794,370.00 
 

1,007,209.24 

9 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 180,000.00 
 

27,800.00 

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 490,000.00 
 

303,658.32 

11 ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร 100,000.00 
 

75,000.00 

12 เครื่องโทรสาร 18,000.00 
 

18,000.00 

13 เครื่องปรับอากาศ 23,000.00 
 

22,000.00 

14 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000.00 
 

11,000.00 

15 ตู้เหล็กแบบกระจกบานเลื่อน 10,000.00 
 

10,000.00 

16 ถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส 19,600.00 
 

ไม่มีจ าหนา่ย 

17 เครื่องสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟูาแบบอัตโนมัติ 6,500.00 
 

6,206.00 

18 เครื่องชั่งดิจิตอล 11,400.00 11,342.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

19 กล้องวงจรปิด 100,000.00 
 

100,000.00 

20 เครื่องท าน้ าเย็น 15,000.00 
 

ผู้ขายไม่ยินยอมมาส่ง 

21 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000.00 20,500.00 

22 เครื่องคอมพิวเตอร ์
 

22,000.00 21,500.00 

23 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า 
 

2,600.00 2,500.00 

24 เครื่องแสกนเนอร์ 
 

3,200.00 3,950.00 

25 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 
 

17,000.00 16,600.00 

26 เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก 
 

4,300.00 4,200.00 

27 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

250,000.00 178,630.00 

28 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

20,000.00 17,880.00 

29 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ เพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

80,000.00 65,460.00 

30 โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

300,000.00 273,000.00 

31 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 
 

200,000.00 145,320.00 

32 
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

30,000.00 29,500.00 

33 ค่าตอบแทนผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 
 

50,000.00 34,200.00 

34 โครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต ์
 

40,000.00 36,384.00 

35 ค่าตอบแทน ในการตั้งจุดบริการประชาชนของสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
 

30,000.00  
เบิกรวมในโครงการตั้ง
จุดบริการ ล าดบั34 

36 อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปูองกันและบรรเทาภัยต่าง ๆ 100,000.00 
 

16,350.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

37 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 15,000.00 
 

อ าเภอไม่ขอรับมา 

38 เครื่องปรับอากาศ 
 

32,400.00 
 

32,200.00 

39 เครื่องรับส่งวิทยุ 
 

48,000.00 48,000.00 

40 เครื่องคอมพิวเตอร ์
 

21,000.00 ก าหนดคุณลักษณะ
ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ 

41 เครื่องพิมพแ์บบฉีดหมึก 
 

4,300.00 4,300.00 

42 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอเมืองปราจีนบุรีตาม
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

50,000.00 อ าเภอไม่ขอรับ 

43 อุดหนุนสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติราการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานท่ีกลาง) 

30,000.00 อ าเภอไม่ขอรับ 

44 โครงการท าธนาคารน้ าใต้ดิน 
 

42,000.00 ไม่มีสถานที่
เหมาะสม 

45 ค่าตอบแทนส ารวจสุนัขและแมว 12,000.00 11,778.00 
 

46 โครงการตามพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข 
 

140,000.00 หมู่บ้านไม่พร้อม
ด าเนินงาน 

47 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบา้ 
 

65,000.00 58,890.00 

48 วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 
 

70,000.00 68,000.00 

49 เครื่องพ่นหมอกควัน 
 

59,000.00 59,000.00 

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักหน้าที่ หมู่ 5 
 

172,000.00 147,000.00 

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายย่าเจียว   
หมู่ 2 

300,000.00 260,000.00 

52 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบริมคลอง
ยาง หมู่1   

300,000.00 262,000.00 

53 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชานิมิต 
หมู่ 7   

700,000.00 
 

500,000.00/ 
200,000.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 

 
54 ลงหินคลุกไหล่ทาง ข้างถนนดอนยางปากพลี หมู่ 3   300,000.00 

 
224,000.00 

55 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค ถนนสุขิโต หมู่ 4  
 

600,000.00 600,000.00 

56 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค โครงการหนึ่งและ
สอง หมู่ 7 

200,000.00 185,846.00 

57 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค ซอยสุคันธาราม 2 
และซอยสุคันธาราม 1 หมู่ 6 

700,000.00 436,148.50 

58 ขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาภูมิภาค หมู่ 5 
 

128,000.00 102,492.50 

59 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง สะพานสามิภัค หมู่ 1 
 

200,000.00 177,994.50 

60 ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะถนนดอนยาง–ปากพลี 
 

150,000.00 137,860.74 

61 ถังขยะ 
 

22,500.00 22,500.00 

62 ค่าออกแบบ ค่ารับรองแบบ ค่าควบคุมงาน 
 

100,000.00 ไม่ได้จ่าย 

63 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตเสียงตามสาย
ภายในต าบลโคกไม้ลาย 

200,000.00 90,000.00 

64 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

150,000.00 ปีที่ผ่านมาไม่มีการ
เลือกตั้ง 

65 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามค าพิพากษา 
 

3,000.00 ปีที่ผ่านมาไมม่ีคดี 

66 โครงการประชุมประชาคม ต าบล/หมู่บ้าน 
 

20,000.00 8,573.00 

67 ค่าใช้บริการก าจัดขยะอันตราย 
 

30,000.00 น าไปให้ อบจ.ก าจัดไม่
เสียค่าใช้จ่าย 

68 ค่าใช้สถานที่ทิ้งขยะ และก าจัดขยะ 
 

350,000.00 266,079.00 

69 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทาง
ราชการ 
 

190,000.00 
 

86,310.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 

 
70 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา และงานพิธี 

 
80,000.00 48,020.00 

71 เงินส ารองจ่าย 
 

700,000.00 382,802.00 

72 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 

30,000.00 29,500.00 

73 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

1,632,000.00 1,526,400.00 

74 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

5,934,000.00 5,930,700.00 

 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 

 
1 รายจ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก 

 
30,000.00 7,900.00 

2 จ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง 50,000.00 
 

27,000.00 

3 ค่าวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟูาและวิทยุ วัสดุงานบ้านงาน
ครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ (ศพด.) 

380,000.00 41,685.00 

4 ค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม(ศพด.) 30,000.00 
 

5,897.00 

5 ตู้กระจกบานเลื่อน(ศพด.) 6,200.00 
 

6,200.00 

6 ค่าบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าราย
หัว) 

40,800.00 37,098.00 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

117,600.00 99,320.00 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารศึกษา ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

3,300.00 2,700.00 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกาบริหารสถานศึกษา    
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 

4,730.00 3,870.00 

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกาบริหารสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียน 

2,200.00 1,800.00 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกาบริหารสถานศึกษา    
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

2,200.00 1,800.00 

12 ค่าอาหารเสริม (นม) 313,870.00 
 

265,470.94 

13 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองชะอม 176,000.00 
 

176,000.00 

14 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 384,000.00 
 

384,000.00 

15 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 80,000.00 
 

78,128.00 

 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

1 ค่าตอบแทนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน 
 

36,000.00 34,500.00 

2 โครงการตามพระราชด าริ และโครงการตามพระราช
เสาวนีย์ 

30,000.00 ไม่มีหนังสือสั่งการ
ให้ด าเนินการ 

3 โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

100,000.00 ไม่มีพ้ืนที่เหมาสม 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน 
 

30,000.00 18,670.00 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) การเบิกจ่าย(บาท) 
 

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
 

120,000.00 119,070.00 

2 วัสดุกีฬา 
 

10,000.00 6,370.00 

3 เครื่องออกก าลังกาย 
 

55,910.00 48,000.00 

 
            โครงการกันเงินกรณีก่อหนี้ผูกพัน 
 
ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนภา
วรรณพัฒนา  หมู่ 6 
 

233,000.00 

 
 

 
 

 
สรุปผลการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 
 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562  

 มีจ านวน  97  โครงการ 

 โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว มีจ านวน .......79......... โครงการ  

 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน .......18...... โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ .........81.44................ ของโครงการที่ด าเนินการ 
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