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คํานํา 

 องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง เปนนิติบุคคลและเปนราชการสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ

ดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบใหมีความอยูดีกินดี โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ซ่ึงมาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน รับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคกชางใหเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและนโยบาย มีวาระการอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้งซ่ึงไดมี

กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกชางจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีไดแถลงไว

ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกป 

 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลโคกชางฉบับนี้ ไดจัดทําข้ึน

เนื่องในโอกาสท่ีกระผม นายทวิช  เมืองชาง นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกชางและคณะผูบริหารไดบริหาร

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง มาครบหนึ่งปนั้น โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานตั้งแตวันท่ี        

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบป    

ท่ีผานมาตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง และปดประกาศเผยแพรใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน      

และจะนํานโยบายท่ีเหลืออยูพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนแกราษฎรตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

........................................................................... 
 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติ   
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการ     
ใชจายและผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ     
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคหา ซ่ึงกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานนโยบาย ท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกปกับท้ังใหประกาศ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
 

  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคหา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ    
และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใหทราบโดยท่ัวกัน โดยไดปดประกาศไว ณ บอรด
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง และหากมีขอสงสัย
ประการใดสามารถขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง  
 

  ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
      (นายทวิช  เมืองชาง)  
              นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

........................................................................... 
 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติ   
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการ     
ใชจายและผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคหา ซ่ึงกําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานนโยบาย ท่ีไดแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนประจําทุกปกับท้ังใหประกาศ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 
 
  ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคหา จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ    
และการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ใหทราบโดยท่ัวกัน โดยไดปดประกาศไว ณ บอรด
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการ ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง และหากมีขอสงสัย
ประการใดสามารถขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ดังนี้ 
 

๑. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลโคกชาง 
“การบริหารกาวหนา รักษาสิ่งแวดลอม พรอมนําตามหลักธรรมาภิบาล สรางสัมพันธชุมชนอยูบนพ้ืนฐาน
ความพอเพียง” 
 

๒. เปาประสงคการพัฒนาทองถิ่น 
๑. การพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. การพัฒนาการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แกไขปญหาความยากจน ชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองได  
๔. สงเสริมการพัฒนาอาชีพการเพ่ิมผลผลิตใหกับประชาชน 
๕. มีโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและเกิดประโยชนกับประชาชนอยางสูงสุด 
๖. มีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๗. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การแกไขปญหายา

เสพติดและนโยบายของรัฐ 
 
 
 



 
 

๘. สงเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนประชาชนอยางท่ัวถึง 
๙. สงเสริมและสนับสนุนการระงับและปองกันโรคติดตอ และงานสาธารณสุข 
๑๐. ใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีและสงเสริมการกีฬาของตําบล 
๑๑. การสรางความตระหนักการอนุรักษคุณคาทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

  
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไว ๕ ดาน ดังตอไปนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองการบริหาร 

   ๑.๑  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการใหบริการแกประชาชน 
  ๑.๒  แนวทางการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
  ๑.๓  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีและรายไดอ่ืนๆ 
  ๑.๔  แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
  ๑.๕  การบริหารงาน “แบบบูรณาการ” รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานความเขมแข็งของชุมชน
และเศรษฐกิจชุมชน          

  ๒.๑  แนวทางการสงเสริมการสรางงานและการประกอบอาชีพ 
  ๒.๒  แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการเสริมสราง ความเขมแข็งของชุมชน 
  ๒.๓  แนวทางการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะหของชุมชน 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
ส่ิงแวดลอม  

  ๓.๑  แนวทางการบํารุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคม 
  ๓.๒  แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
  ๓.๓  แนวทางการพัฒนาการใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๓.๔  แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการปองกัน บรรเทาสา
ธารณภัยและยาเสพติด 

  ๔.๑  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ใหกับประชาชน 
  ๔.๒  แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  ๔.๓  แนวทางการบริหารงาน “แบบบูรณาการ”  รวมกับหนวยงานอ่ืนๆ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา สาธารณสุข 
การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น 
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมของทองถิ่น   

  ๕.๑  แนวทางการสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาทุกระดับ 
  ๕.๒  แนวทางการสงเสริม  สนับสนุนการระงับและปองกันโรคติดตอ  และ
สาธารณสุข 
  ๕.๓  แนวทางการสงเสริม  สนับสนุน  การจัดกิจกรรมทางการกีฬา  และออก
กําลังกาย 
  ๕.๔  แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษ  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 

 
 
 
 
 



 
 

๔. การวางแผนพัฒนา 
 

องคการบริหารสวนตําบลโคกชางไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน  
๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยผานการมี
สวนรวมของประชาชน เชน การประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการ
ท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ท่ีบรรจุไวแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 
ตอไป 

 

องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔)  เม่ือวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑, ๒ ซ่ึงสามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ดานการเมืองการ

บริหาร 

๒๐ ๑๒,๐๑๕,๐๐๐ ๒๑ ๑๑,๘๗๕,๐๐๐ ๒๑ ๑๑,๘๗๕,๐๐๐ 
๒๑ 

๑๑,๘๗๕,๐๐๐ 

๒. ดานความเขมแข็ง 

ของชุมชนและ

เศรษฐกิจชุมชน 
๑๑ ๙,๓๖๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๐,๘๒๐,๐๐๐ ๑๕ ๙,๖๗๐,๐๐๐ ๑๓ ๙,๕๘๐,๐๐๐ 

๓. ดานการคมนาคม

ขนสง สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและ

ส่ิงแวดลอม 

๕๘ ๑๘๑,๓๔๓,๕๗๐ ๕๓ ๑๗๕,๑๒๘,๑๒๐ ๔๐ ๑๕๔,๐๗๓,๗๒๐ ๔๐ ๑๗๕,๒๑๒,๗๒๐ 

๔. ดานการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย

และยาเสพติด 
๘ ๖๙๘,๐๐๐ ๗ ๖๕๐,๐๐๐ ๗ ๖๕๐,๐๐๐ ๘ ๖๘๐,๐๐๐ 

๕. ดานการศึกษา 

สาธารณสุข การกีฬา  

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

ขนบธรรมเนียมและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

๒๔ ๒,๔๘๔,๐๐๐ ๒๖ ๒,๖๙๔,๐๐๐ ๒๖ ๒,๖๙๔,๐๐๐ ๒๖ ๒,๖๙๔,๐๐๐ 

รวม ๑๒๑ ๒๐๖,๑๑๐,๕๗๐ ๑๒๐ ๒๐๑,๑๖๗,๑๒๐ ๑๐๙ ๑๗๘,๙๖๒,๗๒๐ ๑๐๘ ๒๐๐,๐๔๑,๗๒๐ 

 
 
 



 
 

๕. การจัดทํางบประมาณ 
 

องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ไดจัดทํางบประมาณเพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตรและ    
แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โครงการท่ีไดรับอนุมัติใหจายขาดเงินสะสม และโครงการท่ีไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากรัฐบาล   
รวมท้ังสิ้น  ๕๕  โครงการ มีการเบิกจายเงินท้ังสิ้น   ๑๘,๖๕๕,๙๖๖.๗๔.- บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร
ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณเบิกจายท้ังส้ิน 

๑. ดานการเมืองการบริหาร 11 815,553.34 

๒. ดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 7 8,807,925.00 

๓. ดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและส่ิงแวดลอม 
17 6,198,000.00 

๔. ดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและยาเสพติด 6 728,825.00 

๕. ดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญา

ทองถิ่น ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมทองถิ่น 
14 2,105,663.40 

รวม 55 18,655,966.74 

 
๖.   การใชจายงบประมาณและผลการดําเนินการ 
 ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  
  ๑.๑ แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการใหบริการแกประชาชน  
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ ฝกอบรมและสัมมนาคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

๒๕๐,๐๐๐ ๐   / 

๒ สงเสริมและสนับสนุนใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
รับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหนวยงาน
ตาง ๆ ท่ีจัดอบรมสัมมนาฯ 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๔๗,๐๓๒ /   

๓ โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐,๐๐๐    / 
๔ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน 
๒๐๐,๐๐๐    / 

 
 
 



 
 

๑.๒ แนวทางการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อบต.โคกชาง ๕๐,๐๐๐ ๓๔,๘๔๑.๓๔ /   
๒ เผยแพรประชาธิปไตย ๑๐๐,๐๐๐    / 
๓ เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ อบต. ๔๐๐,๐๐๐    / 

 

๑.๓ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และรายไดอ่ืน ๆ 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนท่ีใหบริการ
ประชาชนดานการจัดเก็บภาษีและบริการดานอ่ืน ๆ 

๑๐,๐๐๐ ๐ /   

๒ โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ๑๕๐,๐๐๐ ๘๘,๔๘๐  /  
 

๑.๔ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณและสถานท่ีปฏิบัติงาน 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โทรทัศน แอล อี ดี แบบ สมารท ทีวี ๑๐,๒๐๐ ๑๐,๒๐๐ /   
๒ ตูเหล็กบานเลื่อน ๒ บาน ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ /   
๓ เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้ง  

ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๒ เครื่อง 

๗๓,๐๐๐ ๖๙,๐๐๐ /   

๔ เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๑ เครื่อง ๒,๘๐๐ ๒,๕๐๐ /   
๕ โครงการกอสรางหองนํ้า-สวม อบต.โคกชาง ๓๙๕,๐๐๐ ๓๙๕,๐๐๐ /   

 
๑.๕ การบริหารงาน “แบบบูรณาการ” รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 

 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการปกปองสถาบัน สันติ สามัคคี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ /   
๒ โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ๔๐,๐๐๐    / 
๓ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการฯ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ /   
๔ การดูแลรักษาและการดําเนินการเก่ียวกับท่ี

สาธารณประโยชน 
๕๐,๐๐๐    / 

 
 
 
 



 
 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
  ๒.๑ แนวทางการสงเสริมการสรางงานและการประกอบอาชีพ  
 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ สงเสริม สนับสนุน วัสดุอุปกรณและพัฒนาความรูใน
การประกอบอาชีพใหกับชุมชน 

๕๐,๐๐๐  ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอื่น 

  

๒ โครงการดําเนินงานศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

๑๐,๐๐๐    / 

 

๒.๒ แนวทางการสงเสริมการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ สงเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและจัด
ประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล 

๓๐,๐๐๐ ๒,๒๒๕ /   

๒ โครงการสรางความปรองดองสมานฉันท ๕๐,๐๐๐    / 
 

๒.๓ แนวทางการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะหของชุมชน 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ กิจกรรมการดําเนินงานดานงานสังคมสงเคราะห  
(ผูปวยเอดส) 

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ /   

๒ จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ ๑๐๐,๐๐๐    / 
๓ โครงการสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒๐,๐๐๐  ขอรับการ

สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน 

  

๔ สงเสริมการดําเนินงานดานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

๕๐,๐๐๐  ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หนวยงานอ่ืน 

  

๕ การบริหารจัดการการใชประโยชนท่ี
สาธารณประโยชนท่ีมีการบุกรุกเพ่ือขจัดความ
ยากจนและพัฒนาชนบท 

๑๐๐,๐๐๐    / 

๖ เงินอุดหนุนเบ้ียผูสูงอายุ ๗,๒๐๖,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุนฯ) 

๗,๐๕๔,๓๐๐ /   

๗ เงินอุดหนุนเบ้ียคนพิการ ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
(เงินอุดหนุนฯ) 

๑,๗๑๔,๔๐๐ /   

 
 
 
 



 
 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสิ่งแวดลอม 
  ๓.๑ แนวทางการบํารุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคม  
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการซอมแซมถนนลูกรังหมูที่ ๔,๘ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ /   
๒ โครงการซอมแซมผิวจราจรถนนโดยการลงหินคลุกพรอม

เกล่ียเรียบ หมูที่ ๓,๖ (เสนหนาบาน ผูใหญสมาน เนตรมา) 
๒๒๖,๐๐๐ ๒๒๖,๐๐๐ /   

๓ โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟลต
คอนกรีต (Asphaltic Concrete หนา ๕ ซม.) หมูที่ ๔ 

๔๙๓,๐๐๐ ๔๙๓,๐๐๐ 
 

 (อยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง) 

 

๔ โครงการเสริมคันดินกั้นน้ํา ผิวจราจรถนนโดยการลงลูกรัง
พรอมบดทับ หมูที่ ๒ (เสนหนาบาน ผูใหญสุชาติ  มั่นปาน) 

๒๕๙,๐๐๐ ๒๕๙,๐๐๐ /   

๕ โครงการซอมแซมผิวจราจรลาดยางแบบแอลฟลตคอนกรีต 
หนา ๓ ซม. (หมูที่ ๕,๖) 

๗๘๒,๔๐๐ 

๑,๒๒๐,๐๐๐ 
 

 
(อยูระหวาง

ดําเนินการจัดซ้ือ 
จัดจาง) 

 

๖ โครงการซอมแซมผิวจราจรลาดยางแบบแอลฟลตคอนกรีต 
หนา ๓ ซม. (หมูที่ ๓,๖) 

๑,๑๐๔,๗๐๐   

๗ โครงการซอมแซมถนน หมูที่ ๙ ๔๓๐,๐๐๐ ๔๓๐,๐๐๐ 
(จายขาดเงินสะสม) 

/   

๘ โครงการซอมแซมผิวจราจร หมูที่ ๙,๔,๕ ๔๗๖,๐๐๐ ๔๗๖,๐๐๐ 
(จายขาดเงินสะสม) 

/   

๙ โครงการจางเหมาขนยายกองดิน หมูที่ ๑ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ 
(จายขาดเงินสะสม) 

/   

๑๐ โครงการลงลูกรังหมูที่ ๒,๑๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
(จายขาดเงินสะสม) 

/   

๑๑ โครงการซอมแซมถนน ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ 
(จายขาดเงินสะสม) 

/   

๑๒ โครงการซอมแซมปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต หมูที่ ๑๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
(จายขาดเงินสะสม) 

/   

๑๓ โครงการจางเหมาซอมแซมผิวจราจรโดยการลงลูกรัง ๔๗๕,๐๐๐ ๔๗๕,๐๐๐ 
(จายขาดเงินสะสม) 

/   

๑๔ โครงการซอมแซมผิวจราจรโดยการลงดินลูกรังพรอมเกล่ีย
เรียบ หมูที่ ๕,๙ 

๑๑๓,๐๐๐ ๑๑๓,๐๐๐ 
(สํารองจาย) 

/   

 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงนํ้าสาธารณประโยชน     / 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓.๓ แนวทางการพัฒนาการใหบริการดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการจางเหมากอสรางระบบประปาหมูที่ ๙ ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐ 
(จายขาดเงินสะสม) 

/   

๒ โครงการปรับปรุงระบบทอน้ําประปาภายในหมูที่ ๒ บาน
หวยหวาย 

๒๔๘,๐๐๐ ๒๔๘,๐๐๐ 
(สํารองจาย) 

/   

 
๓.๔ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 

 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ สงเสริม สนับสนุน ปองกันแกไขอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑๐๐,๐๐๐    / 

๒ โครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักดิ์รักษพ้ืนท่ีสีเขียว ๔๐,๐๐๐    / 

 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน บรรเทาสาธารณภัย และยาเสพติด 
  ๔.๑ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับประชาชน  
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ตาง ๆ 

๓๐,๐๐๐ ๒๔,๑๒๕ /   

๒ โครงการอบรม/จัดตั้ง/ฝกอบรมทบทวน อปพร.และ
พัฒนาศักยภาพ อปพร. 

๑๕๐,๐๐๐    / 

๓ โครงการติดตั้งไฟสองสวางแบบพลังงานแสงอาทิตย
หมูท่ี ๑,๕,๘ 

๔๔๒,๕๐๐ ๔๔๒,๕๐๐ /   

๔ โครงการติดตั้งกระจกโคง(สองทาง) ๘๘,๐๐๐ ๘๘,๐๐๐ /   
๕ จัดซื้อถังเก็บนํ้าขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๒๐ ลูก ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ /   

 
๔.๒ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ ปองกันแกไขปญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ๗๕,๐๐๐ ๖๔,๒๐๐ /   

 
 



 
 

๔.๓ แนวทางการบริหารงาน “แบบบูรณาการ” รวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการรวมพลังตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดระดับ
พ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีประจําป ๒๕๖๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ /   

 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
  ๕.๑ แนวทางการสงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ  
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ๑๙๘,๐๐๐ ๑๗๑,๖๐๐ /   
๒ วัสดุการศึกษา (สําหรับศูนยเด็กเล็กฯ) ๓๐,๐๐๐    / 
๓ สนับสนุนอาหารกลางวัน (จํานวน ๓ โรงเรียน) ๗๖๘,๐๐๐ ๗๖๘,๐๐๐ /   
๔ คาอาหารเสริม(นม) (จํานวน ๔ โรงเรียน) ๔๕๑,๔๐๐ ๔๔๒,๗๖๘.๔๐ /   
๕ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ๑๐๐,๐๐๐    / 
๖ จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ๒๐,๐๐๐ ๔๕๐ /   
๗ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๓๐,๐๐๐ ๕๒๐ /   

 
๕.๒ แนวทางการสงเสริมสนับสนุน การระงับและปองกันโรคติดตอ และสาธารณสุข 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ เสริมสราง สงเสริม สนับสนุนสุขอนามัยใหกับ
ประชาชน 

๓๐,๐๐๐ ๒๒,๑๕๐ /   

๒ โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา ๘๐,๐๐๐ ๔๓,๓๐๐ /   
๓ คาสํารวจจํานวนขอมูลสัตว ๖,๖๐๐ ๔,๕๙๖ /   
๔ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ๑๐๐,๐๐๐ ๙๔,๓๕๐ /   
๕ โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ /   
๖ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ /   
๗ คาใชจายในการดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน ๓๔๓,๐๐๐ ๒๓๕,๑๐๐ /   

 
 
 
 
 



 
 

๕.๓ แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและการออกกําลังกาย 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ เสริมสราง สงเสริม สนับสนุน การกีฬาในระดับ
ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ ๓๑,๖๐๙ /   

 
๕.๔ แนวทางการสงเสริมกิจกรรมการอนุรักษ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 
 

ท่ี โครงการ 
การเบิกจายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ
จัดสรร 

เบิกจายจริง แลวเสร็จ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ไมได
ดําเนินการ 

๑ การจัดงานหรือกิจกรรมวันสําคัญและพิธีทางศาสนา
และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 

๓๐,๐๐๐ ๑,๒๒๐ /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗.  ผลการดําเนินงาน 
  องคการบริหารสวนตําบลโคกชาง ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณประจําป 
๒๕๖๑ ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตาง ๆประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ี
ใกลเคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังนี้ 
 

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (งานถนน) 
             

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 



 
 

๒. งานประปา 

         

 



 
 

๓. งานไฟฟา 
 

 
                 
๔. งานขุดลอก คู คลอง แหลงน้ําสาธารณประโยชน 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

๕.ดานการสงเสริม สนับสนุนการสงเคราะหและชวยเหลือ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูปวยเอดส  
 -เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวยเอดส  
 

 
 
 -การฝกอาชีพสําหรับกลุมสตรีและประชาชนในตําบล  

 

 
 
 
 



 
 

6.ดานงานสาธารณสุข 
 - โครงการสนับสนุนการรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก 

  

  

       
  
 
 
 
 
 
 



 
 

-โครงการปองกันโรคมือ เทา ปาก 

    
  
๗.ดานอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   

  
 

 
 
 



 
 

 ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงค    

จะเสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.โคกชางทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผน

พัฒนาและปรับปรุงดําเนินการตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในลําดับตอไป 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน  

  ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

 

 

       นายทวิช  เมืองชาง  
      นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกชาง  


