
 

1 อบต.โคกทราย 

 

             

องคการบรหิารสวนตำบลโคกทราย 
 

  

 

 

 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลโคกทราย ไดก้ําหนดวสิยัทศัน์เพอืเป็นสภาพการณ์ในอุดม

คติซึงเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังทีจะให้เกิดขึนหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า จึงได้กําหนด 

วิสยัทศัน์ ดงันี 

 
          

"สงัคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คณุภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนดี" 

 

 

 

 

1.สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนรุักษศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามและภูมิปญญาของทองถิ่น 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสนิของประชาชน 

3. ใหการสงเคราะหคนชรา ผพูิการ ผดูวยโอกาสในสังคมและพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี 

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคม 

4. จัดใหมี ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณปูโภคใหได

มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

  5. สงเสริมและสนับสนุนกลมุอาชีพตางๆ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น 
 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรที่  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

ยทุธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  ยทุธศาสตรที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

  ยทุธศาสตรที่  4  การบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

วิสยัทศัน์(Vision) 

 

พนัธกิจ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
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ยทุธศาสตรที่  5  การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

 

การใชจายงบประมาณ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหารสวนตำบลโคกทราย ไดจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนา

ไว 69 โครงการ งบประมาณ  49,338,790.49  บาท  โดยแยกตามยทุธศาสตรตอไปนี ้
ยุทธศาสตรก์าร

พฒันา 

ข้อบญัญติั/เงินอดุหนุน/

เงินสะสม 

ดาํเนินการแล้ว อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ไมดำเนินการ การเบิกจาย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ รอยละ งบประมาณ รอยละ 

การพฒันา

โครงสร้างพืนฐาน

และระบบโล       จิ

สติกส์ 

21 24,775,800.49 11 52.38 10 47.62 - - 19,809,000.49 79.95 

การพฒันาศกัยภาพ

ทุนมนุษย ์

31 23,075,290.00 19 61.29 - - 12 38.71 21,821,948.00 94.57 

การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และการป้องกนั

บรรเทาสาธารณภยั 

5 287,100.00 2 40 - - 3 60 50,875.00 17.72 

การบริหารจดัการ

องคก์รอย่างมีธรร

มาภิบาล 

 

6 1,075,600.00 3 50 - - 3 50 167,275.00 15.55 

การส่งเสริมศาสนา 

ศิลปะ วฒันธรรม 

ประเพณีและภมิู

ปัญญาท้องถิน 

6 125,000.00 - - - - 6 100 - - 

ภาพรวม 69 49,338,790.49 35 50.73 10 14.49 24 34.78 41,849,058.49 84.82 

                         

 

 

หมายเหต:ุ โครงการพัฒนา  จำนวน 69 โครงการ  

     ดำเนินโครงการแลวเสร็จ จำนวน 35 โครงการ 

อยรูะหวางดำเนินการ  จำนวน 10 โครงการ  ไดทำฎีกากันเงินไวดำเนินการ      

                                                              ปงบประมาณ 2564 

              ไมดำเนนิโครงการ   จำนวน 24 โครงการ 

สาเหตุ: ที่ไมไดดำเนินการ 

          1.เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

 2.หนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไมย่ืนความประสงคขอรับเงนิเน่ืองจากตองมีระเบียบขอบังคับ

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการนำเงินอุดหนุนไปใชจาย 
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 โครงการพฒันา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.   (ระหว่างเดอืนตุลาคม  – กนัยายน ) 

ที โครงการ งบประมาณ ผลการดาํเนินงาน/

จ่ายจริง 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

1 โครงการก่อสรา้งคูระบายนําท่อ คสล.ขนาด 

0.60x . เมตร พรอ้มบ่อพกัและฝาบ่อพกั 

หมู่ท ี   

1,085,000 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยาง สายประปา-

วงัลกึ หมู่ท ี    

1,075,000 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ท่าเชยีด หมู่ท ี  

724,900 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 

4 โครงการปรบัปรุงฝายโพรงเข ้หมู่ท ี   173,300 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

สายทางควนฝาม-ีกนัแร่ หมู่ท ี  (ช่วง ) 

130,700 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 

6 โครงการเปลยีนท่อเมนระบบประปาหมู่บา้น 

หมู่ท ี   

88,000 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 

7 โครงการเพมิเตมิระบบเสยีงตามสายหอ

กระจายข่าวประจําหมู่บ้านหมู่ท ี  

70,500 24,000 กองช่าง 

8 โครงการก่อสรา้งถนนลูกรงัสายตน้โดน-

ควนแหวง หมู่ท ี  

441,500 302,000 กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้นหมู่ท ี

1 

39,000 39,000 กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้นหมู่ท ี

7 

277,100 276,000 กองช่าง 

11 โครงการฝังท่อระบายนําสายหนองจนัทร-์

ควนนกหวา้ หมู่ท ี  

99,200 89,000 กองช่าง 

12 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 75,000.49 75,000.49 กองช่าง 

13 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

สายทางควนฝาม-ีกนัแร่ หมู่ท ี  บา้นกนัแร่ 

7,166,000 7,166,000 กองช่าง 

14 โครงการก่อสรา้งซ่อมสรา้งผวิทางแอสฟัสท์

คอนกรตีสายทาง ควนแหวง-ชายหาร-พรุ

พอ้ หมู่ท ี  

7,800,000 7,800,000 กองช่าง 



 

4 อบต.โคกทราย 

 

15 โครงการขดุลอกคลองกนัแร่หมู่ท ี  บา้นกนั
แร ่

451,000 451,700 กองช่าง 

16 โครงการขดุลอกคลองหลงหมู่ท ี  บา้นควน

แหวงออก 

437,000 437,200 กองช่าง 

 

 

โครงการพฒันา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.   (ระหว่างเดอืนตุลาคม  – กนัยายน ) 

ที โครงการ งบประมาณ ผลการ

ดาํเนินงาน/จ่าย

จริง 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

17 โครงการปรบัปรุงท่อเมนประปาหมู่บา้น หมู่

ท ี  บา้นป่าไมไ้ผ่ 

3,150,000 3,150,000 กองช่าง 

 โครงการปรบัปรุงท่อเมนระบบประปาหมู่ 

หมู่ท ี  ระยะทาง  เมตร 

229,000 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 

18 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลหมู่ท ี  260,200 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 

19 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลหมู่ท ี  (จุดท ี ) 260,200 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 

20 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลหมู่ท ี๒ 

(บา้นนางกลนั) 

260,200 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสรา้งระบบประปาหมู่บา้นหมู่ท ี

13 

483,000 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

กองช่าง 
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โครงการพฒันา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.   (ระหว่างเดอืนตุลาคม  – กนัยายน ) 

ที โครงการ งบประมาณ ผลการ

ดาํเนินงาน/จ่าย

จริง 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

22 โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ 50,000 ไม่ไดด้าํเนินการ กองการศกึษาฯ 

23 โครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานต ์ 50,000 ไม่ไดด้าํเนินการ กองการศกึษาฯ 

24 โครงการสง่นกักฬีา กรฑีาเขา้ร่วมการ

แขง่ขนักฬีากรฑีาต่างๆ 

10,000 ไม่ไดด้าํเนินการ กองการศกึษาฯ 

25 โครงการสบืสานประเพณีวนัสารทเดอืนสบิ 5,000 ไม่ไดด้าํเนินการ กองการศกึษาฯ 

26 โครงการอนุรกัษ์ประเพณีแห่เทยีนพรรษา 5,000 ไม่ไดด้าํเนินการ กองการศกึษาฯ 

27 อุดหนุนสภาวฒันธรรมอําเภอป่าบอน 5,000 ไม่ไดด้าํเนินการ กองการศกึษาฯ 

28 โครงการเผยแพร่ผลงานการศกึษาต่อ

สาธารณชน 

40,000 ไม่ไดด้าํเนินการ กองการศกึษาฯ 

29 โครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดูงานเพอื

พฒันาคร ูผูด้แูลเดก็(ทกัษะ) และบุคลากร

ทางการศกึษา 

80,000 ไม่ไดด้าํเนินการ กองการศกึษาฯ 

30 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบรหิาร

สถานศกึษา 

1,908,000 1,671,370 กองการศกึษาฯ 

31 โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาต ิ 80,000 79,927 กองการศกึษาฯ 

32 โครงการก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค์

ขนาดกวา้ง  เมตร ยาว  เมตร หมู่ท ี  

1,050,000 1,050,000 กองการศกึษาฯ 

33 โครงการพฒันาคุณภาพการศกึษาดว้ย

เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 

30,000 30,000 กองการศกึษาฯ 

34 อุดหนุนโรงเรยีนบา้นควนหนิแท่น 500,000 434,760 กองการศกึษาฯ 

35 อุดหนุนโรงเรยีนบา้นควนแหวง 1,020,000 935,140 กองการศกึษาฯ 

36 อุดหนุนโรงเรยีนวดัควนเพง็  720,000 657,040 กองการศกึษาฯ 

37 อุดหนุนโรงเรยีนวดัโคกตะเคยีน 292,000 254,560 กองการศกึษาฯ 

38 อุดหนุนโรงเรยีนวดัพรุพอ้ 692,000 638,946 กองการศกึษาฯ 
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  โครงการพฒันา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  (ระหว่างเดอืนตุลาคม  – กนัยายน ) 

ที โครงการ งบประมาณ ผลการดาํเนินงาน/จ่าย

จริง 
หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

39 โครงการพฒันากลุ่มสตร ี 10,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

40 โครงการพฒันาเดก็และเยาวชน 10,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

41 โครงการพฒันาศกัยภาพของผูส้งูอายุ  10,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

42 โครงการพฒันาสตรแีละครอบครวั  20,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

43 อุดหนุนเทศบาลตําบลป่าบอน 100,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

44 อุดหนุนกองทุนพฒันาบทบาทสตรตีําบล 

โคกทราย 

45,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

45 โครงการช่วยเหลอืประชาชนทยีากไร ้  30,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

46 อุดหนุนโครงการพระราชดํารดิา้น

สาธารณสุข 

260,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

47 โครงการจดัตงัด่านชุมชน/จุดบรกิารเทศกาล

สงกรานต ์

8,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

48 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 

200,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

49 .โครงการชุมชนปลอดภยัห่างไกลเอดส ์ 10,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

50 .โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิ 10,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

51 โครงการรณรงคส์รา้งจติสํานึกในการ

อนุรกัษ์ป่าไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาต ิ

10,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

52 โครงการเสรมิสรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยัดา้นวนิัยจราจร 

20,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

53 โครงการจดัการเลอืกตงัทอ้งถนิ 500,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 
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54 โครงการอบรมสมัมนาและศกึษาดูงาน เพอื

พฒันาบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่น

ตําบล 

300,000 ไม่ไดด้าํเนินการ สาํนกัปลดั 

55 โครงการสตัวป์ลอดโรคคนปลอดภยัจากโรค

พษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเดจ็

พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์

อคัรราชกุมาร ี

30,000 30,000 สาํนกัปลดั 

56 โครงการสาํรวจขอ้มลูจาํนวนสตัวแ์ละขนึ

ทะเบยีนจํานวนสตัวต์ามโครงการ   สตัว์

ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพาสุนัขบ้า 

5,000 4,998 สาํนกัปลดั 

57 โครงการฝึกอบรมอาชพีแก่ประชาชน  15,000 14,092 สาํนกัปลดั 

58 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 15,000 6,500 สาํนกัปลดั 

59 โครงการจดัการขยะอย่างยงัยนืโดยการม ี

สว่นร่วม 

10,000 7,525 สาํนกัปลดั 

 

โครงการพฒันา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.    (ระหว่างเดอืนตุลาคม  – กนัยายน ) 

ที โครงการ งบประมาณ ผลการ

ดาํเนินงาน/จ่าย

จริง 

หน่วยงาน

รบัผิดชอบ 

60 โครงการจดัตงัด่านชุมชน/จุดบรกิาร

เทศกาลปีใหม่ 

8,000 3,000 สาํนกัปลดั 

61 โครงการอบรมหลกัสตูรชุดปฏบิตักิารจติ

อาสาภยัพบิตั ิ ประจาํองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถนิ 

51,100 47,875 สาํนกัปลดั 

62 โครงการจดัทาํแผนทภีาษแีละทะเบยีน

ทรพัยส์นิ  

130,000 113,555 กองคลงั 

63 โครงการป้ายแนะนํา “จุดใหบ้รกิารหอ้งนํา

ประชาชน” 

15,600 15,600 สาํนกัปลดั 

64 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูร 

“การจดัทําบญัชรีาคาประเมนิทุนทรพัยท์ดีนิ

และสงิปลูกสรา้งการใชง้านโปรแกรมแผนที

ภาษ”ี 

50,000 38,080 กองคลงั 

65 โครงการเบยียงัชพีผูสู้งอายุ  13,200,000 13,077,800 สาํนกัปลดั 

66 โครงการเบยียงัชพีผูพ้กิาร  2,631,200 2,631,200 สาํนกัปลดั 

67 โครงการเบยียงัชพีผูป่้วยเอดส ์ 114,000 90,000 สาํนกัปลดั 



 

8 อบต.โคกทราย 

 

68 โครงการสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ

ระดบัตําบล 

200,000 200,000 สาํนกัปลดั 

69 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารใหค้วามรูใ้น

การป้องกนัโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา  

 

8,090 8,090 สาํนักปลดั 

รวมงบประมาณ/เบกิจ่าย 49,338,790.49 41,849,058.49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


