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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลโคกทราย 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 

(1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 

................................................................................................ 

          ดวยรฐัธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สภา

ทองถ่ิน และผบูริหารทองถ่ินเปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไก

ใหประชาชนในทองถ่ินมสีวนรวมดวย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  

                    ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ และยกระดับการเปดเผยขอมูลสาธารณะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน องคการบริหารสวนตำบลโคกทรายจึงขอ

ประกาศผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) 

เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ ดังนี้ 

  ก.  วิสัยทัศน  ขององคการบริหารสวนตำบลโคกทราย 

  “สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจชุมชนดี” 
 

ข.  ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่  1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาศกัยภาพทุนมนุษย 

  ยุทธศาสตรที่  3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

  ยุทธศาสตรที่  4  การบริหารจัดการองคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรที่  5  การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ 

องคการบริหารสวนตำบลโคกทราย นำโครงการจากแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะโครงการในป พ.ศ.2564 

จำนวน 208 โครงการ มาบรรจุไวในขอบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงนิสะสม จำนวน 80 โครงการ 

-  ขอบัญญัติฯ  จำนวน 56 โครงการ 

-  เงินอุดหนุน จำนวน 8 โครงการ  

-  เงินสะสม จำนวน 16 โครงการ 

คิดเปนรอยละ 38.46 สามารถแยกตามยุทธศาสตร ดังตารางตอไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร แผนงาน 

โครงการตามแผนพฒันา 
โครงการบรรจุขอบัญญัติ/เงิน

อุดหนุน/เงินสะสม 

จำนวน 

โครงการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน 

โครงการ 
จำนวนเงิน 

1.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกส 

1.แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 133  114,524,600.00 

                

35  

 

      24,908,300.00  

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย 

1.แผนงานการศึกษา 

2.แผนงานสังคมสงเคราะห 

3.แผนงานสรางความเขมแข็ง 

4.แผนงานสาธารณสุข 

5.แผนงานงบกลาง 

17 

7 

7 

7 

5 

   6,182,100.00                 

6,724,200.00  

  235,000.00                     

365,000.00              

18,020,000.00  

10 

3 

6 

7 

5 

  5,184,200.00  

          65,000.00  

       205,000.00  

        345,000.00                

18,572,045.00  

3.ยุทธศาสตรการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและการ

ปองกันสาธารณภัย 

1.แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

 

 

8 

 

                  

220,000.00  

 

4 

                

130,000.00  

 

4.ยุทธศาสตรการบริหารจดัการ

องคกรอยางมีธรรมาภิบาล 

 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 

              

1,729,000.00 

  

4 

               

869,000.00  

 

5.ยุทธศาสตรการสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

1 . แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

9 

 

              

1,465,000.00  

 

6 

     

 153,000.00  

 

      รวม 208 

               

149,464,900.00  

 

80 50,431,545.00 
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ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ตามการใชจายงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลโคกทราย  

ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนตำบลโคกทราย บรรจุโครงการเพื่อจัดทำขอบัญญัติ/เงินอุดหนุน/เงนิสะสม จำนวน 

80 โครงการ เปนเงิน 50,431,545.00 บาท ดำเนินโครงการจำนวน 17 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.25 ไมดำเนินโครงการ  

จำนวน 63 โครงการ  คิดเปนรอยละ 78.75 เบิกจายเงนิจำนวน 10,644,337 บาท ผูกพันจำนวน 342,300 บาท  

สามารถแยกตามยุทธศาสตร ดังตารางตอไปนี้ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ขอบัญญัติ/เงินอดุหนุน  /เงิน

สะสม 
ดำเนินการ/ผูกพัน 

 

ยังไมไดดำเนินการ 

 

การเบิกจาย 

 

จำนวน 

โครงการ 
จำนวนเงิน 

จำนวน 

โครงการ 
รอยละ 

จำนวน 

โครงการ 
รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 

1.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกส 
35 24,908,300.00 1 2.86 

 

34 

 

 

97.14 

 

0 

 

0 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย 

 

31 

 

24,371,245 14 45.16 

 

17 

 

54.84 

 

10,628,987 

 

43.61 

3.ยุทธศาสตรการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและการ

ปองกันสาธารณภัย 

4 130,000.00 1 25 

 

3 

 

75 

 

3,000 

 

 

2.31 

4.ยุทธศาสตรการบริหารจดัการ

องคกรอยางมีธรรมาภิบาล 
4 869,000.00 1 25 

 

3 

 

 

75 

 

 

12,350.00 

 

 

1.42 

5.ยุทธศาสตรการสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิ

ปญญาทองถ่ิน 

6 153,000.00 0 0 

 

6 

 

 

100 

 

 

0 

 

0 

            รวม 80 50,431,545 17 21.25 63 78.75 10,644,337.00 21.11 
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ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ 

รายละเอียดโครงการของ อบต.โคกทราย ที่บรรจไุวในขอบัญญตัิ/เงนิอุดหนุน/เงินสะสม (ที่มีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา/

เบิกจายงบประมาณ รอบ 6 เดือน) มีดังน้ี 

1.รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ 

ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้

ผูกพัน 

เบิกจายจริง ผลการดำเนินงาน 

1 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการกอสราง

ถนนลาด ยางแคปซลี 

สายเกาะสัก -หลาหยี

น้ำ หมทูี ่4  

954,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

2 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการขยายเขต       

หอกระจายขาว

หมูบานหมูที ่8  

248,400.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

3 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการขุดลอก

เหมือง สายโรงพัก

เกา – ถนนหนา

สถานีรถไฟ หมทูี่ 5 

19,600.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

4 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการกอสรางหอ

กระจายขาวหมบูาน 

หมูที่ 6 

239,400.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

5 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการขุดลอกคู

ระบายน้ำ สายทับ

ชุมเห็ด – สะพาน

เปรี๊ยะ ฝงตะวันตก 

หมูที่ 9  

50,300.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

6 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรัง สายบาน

ลุงนา – ทับชุมเห็ด 

พรอมวางทอบล็อก

ระบายน้ำ หมูที่ 7 

 

 

 

450,300.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้

ผูกพัน 

เบิกจายจริง ผลการดำเนินงาน 

7 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการติดตั้งไฟฟา

สาธารณะ สายบาน

หมอพา– เกาะสัก 

หมูที่ 4 

 

60,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

8 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการขยายเขต

ไฟฟาสาธารณะ

บริเวณสะพานแคง 

หมูที่ 5 

 

60,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

9 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการกอสราง

หองน้ำ สนามกีฬา

ประดูหมอ      หมทูี่ 

12 

 

495,900.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

10 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการปรับปรุง

เหมืองน้ำ หนอง

เถ๊ียะ– โคกทราย หมู

ที่ 5 

 

84,200.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

11 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแคปซลี 

สายหลังอนามัยควน

ปอม ชวงท่ี 2 หมูที่ 8 

 

635,600.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

12 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

 

 

 

 

โครงการกอสราง

เหมืองคอนกรีต สาย

สะพานน้ำกระจาย – 

เกาะยวนนก หมูที่ 1 

 

 

 

446,300.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้

ผูกพัน 

เบิกจายจริง ผลการดำเนินงาน 

13 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการกอสรางทอ

เหลี่ยมคอนกรีตเสริม

เหล็ก แยกหนองสม 

หมูที่ 13 

248,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

14 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการจัดงานวัน

เด็กแหงชาติ  

 

100,000.00 

 

0 0 ไมดำเนนิการ 

15 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายในการ

บริหารสถานศึกษา 

1,830,800.00 

 

0 708,560 -เด็กนักเรียนไดมี

พัฒนาการตามวัย

ทุกคน 

-สามารถแบงเบา

ภาระคาใชจาย

ผปูกครอง 

16 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียนบานควนหิน

แทน 

 

468,000.00 

 

0 224,000 เด็กนักเรยีนไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันทุกคน 

17 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียนวัดควนเพ็ง 

 

716,000.00 

 

0 344,000 เด็กนักเรยีนไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันทุกคน 

18 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียนบานควนแห

วง 

 

1,000,000.00 

 

0 490,000 เด็กนักเรยีนไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันทุกคน 

19 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียนวัดโคก

ตะเคียน 

 

312,000.00 

 

0 142,000 เด็กนักเรยีนไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันทุกคน 

20 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

 

โครงการอุดหนุน

โรงเรียนวัดพรุพอ 

 

676,000.00 

 

0 324,000 เด็กนักเรยีนไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันทุกคน 
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ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้

ผูกพัน 

เบิกจายจริง ผลการดำเนินงาน 

21 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการเผยแพร

ผลงานการศกึษาตอ

สาธารณชน 

 

20,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

22 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการฝกอบรม

อาชีพแกประชาชน 

 

20,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

23 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการพัฒนา

คุณภาพชวีิตคนพิการ 

 

15,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

24 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการชวยเหลือ

ประชาชนท่ียากไร 

 

30,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

25 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการพัฒนาเดก็

และเยาวชน 

 

20,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

26 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพของผูสูงอาย ุ

 

20,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

27 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการพัฒนาสตรี

และครอบครัว 

 

25,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

28 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

 

โครงการอุดหนุน

เทศบาลตำบลปา

บอน (สับปะรด) 

 

100,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

29 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

 

 

 

โครงการอุดหนุน

กองทุนพัฒนา

บทบาทสตรตีำบล

โคกทราย 

 

30,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้

ผูกพัน 

เบิกจายจริง ผลการดำเนินงาน 

30 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการพัฒนากลุม

สตร ี

 

10,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

31 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการจัดการขยะ

อยางย่ังยืนโดยการมี

สวนรวมของ

ประชาชน 

 

20,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

32 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการชุมชน

ปลอดภัยหางไกล

เอดส 

 

10,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

33 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษ  สุนัขบา ตาม

พระปณิธาน ศ.ดร.

สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณอัครราชกุมาร ี

 

30,000.00 

 

0 30,000 1.ประชาชนมีความ

ปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบา 

2.สุนัข แมว หรือ

สัตวที่เปนพาหะ

ไดรับการฉีดวัคซนี 

รอนละ80 

34 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการสำรวจขอมลู

จำนวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนจำนวนสัตว 

ตามโครงการสัตว

ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา 

5,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

35 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

 

 

โครงการพระราชดำริ

ดานสาธารณสุข 

 

260,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้

ผูกพัน 

เบิกจายจริง ผลการดำเนินงาน 

36 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการรณรงค

ปองกันยาเสพติด 

 

10,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

37 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการรณรงคสราง 

จิตสำนึกในการ

อนุรักษปาไมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

10,000.00 

 

0 4,182 ประชาชนที่เขา

รวมโครงการมี

จิตสำนึกในการ

อนุรักษปาไมและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

38 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการเบี้ยยังชีพ

ผสููงอาย ุ

 

14,905,200.00 

 

0 6,733,000 ผสููงอายุไดรับเบี้ย

ยังชีพมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้น 

39 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการเบี้ยยังชีพ

คนพิการ 

 

3,230,800.00 

 

0 1,350,200 ผพูิการไดรับเบี้ยยัง

ชีพมีความเปนอยูที่

ดีขึ้น 

40 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการเบี้ยยังชีพ

ผปูวยเอดส 

 

102,000.00 

 

7,500 45,000 ผปูวยเอดสไดรับ

เบ้ียยังชีพมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้น 

41 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการสมทบ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับตำบล 

 

234,045.00 

 

0 234,045 สมทบใหแกกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

ดำเนินกิจกรรม 

42 ยุทธศาสตรการ

พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย 

โครงการสมทบ

กองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 

 

100,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

43 ยุทธศาสตรการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และการปองกันสา

ธารณภัย 

 

 

โครงการจัดตั้งดาน

ชุมชน/จุดบริการ 

เทศกาลปใหม 

 

5,000.00 

 

0 3,000 สามารถลด

อุบัติเหตุชวง

เทศกาลปใหม 
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ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้

ผูกพัน 

เบิกจายจริง ผลการดำเนินงาน 

44 ยุทธศาสตรการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และการปองกันสา

ธารณภัย 

โครงการจัดตั้งดาน

ชุมชน/จุดบริการ 

เทศกาลสงกรานต 

 

5,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

45 ยุทธศาสตรการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และการปองกันสา

ธารณภัย 

โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน 

 

100,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

46 ยุทธศาสตรการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และการปองกันสา

ธารณภัย 

โครงการเสรมิสราง

วัฒนธรรมความ

ปลอดภัยดานวินัย

จราจร 

 

20,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

47 ยุทธศาสตรการ

บริหารจดัการ

องคกรอยางมีธรร

มาภิบาล 

โครงการจัดการ

เลือกตั้งทองถ่ิน 

 

500,000.00 

 

0 0 ยังไมไดดำเนนิการ 

48 ยุทธศาสตรการ

บริหารจดัการ

องคกรอยางมีธรร

มาภิบาล 

โครงการอบรม

สัมมนาและศึกษาดู

งาน เพ่ือพัฒนา

บุคลากรของ อบต. 

200,000.00 

 

0 0 ไมดำเนนิการ 

49 ยุทธศาสตรการ

บริหารจดัการ

องคกรอยางมีธรร

มาภิบาล 

โครงการจัดทำแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

 

150,000.00 

 

30,000 12,350 อบต.มีระบบการ

จัดทำแผนที่ภาษีที่

ดีขึ้น 

50 ยุทธศาสตรการ

บริหารจดัการ

องคกรอยางมีธรร

มาภิบาล 

 

อุดหนุนองคการ

บริหารสวนตำบลปา

บอน 

 

19,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้

ผูกพัน 

เบิกจายจริง ผลการดำเนินงาน 

51 ยุทธศาสตรการ

สงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการแขงขันกีฬา

ตานยาเสพติด 

 

50,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

52 ยุทธศาสตรการ

สงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงนักกีฬา 

กรีฑา เขารวมการ

แขงขันกีฬากรีฑา

ตางๆ 

 

10,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

53 ยุทธศาสตรการ

สงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการจัดงาน

ประเพณีวัน

สงกรานต 

 

50,000.00 

 

0 0 ไมดำเนนิการ 

54 ยุทธศาสตรการ

สงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการอนุรักษ

ประเพณีแหเทียน

พรรษา 

 

8,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

55 ยุทธศาสตรการ

สงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

โครงการสืบสาน

ประเพณีวันสารท

เดือนสิบ 

 

5,000.00 

 

0 0 ไมดำเนนิการ 

56 ยุทธศาสตรการ

สงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

อุดหนุนสภา

วัฒนธรรมอำเภอปา

บอน 

 

30,000.00 

 

0 0 ไมดำเนนิการ 
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2.รายละเอียดโครงการเงินอดุหนุน 

ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้ผูกพนั เบิกจายจริง ผลการ

ดำเนินงาน 

1 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายตีนกลาง – กันแร 

หมูที ่13 

5,614,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

2 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายสะพานน้ำกระจาย-

เกาะยวนนก    หมูที ่1 

2,898,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

3 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 

ขางโรงเรียนบานควน

แหวง-วังอีคุยหมูที่ 11  

3,274,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

4 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการกอสรางระบบ

ปาหมูบาน หมทูี่ 2 

 

832,000.00 

 

 

0 

 

0 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

5 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมบูาน หมทูี่ 3 

 

877,000.00 

 

 

0 

 

0 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

6 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส 

โครงการเปลี่ยนทอเมน

ระบบประปาหมูบาน

ภายในตำบลโคกทราย 

 

4,500,000.00 

 

 

0 

 

0 

อยูระหวาง

ดำเนินการ 

7 การพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย 

โครงการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV  

30,700 25,900 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

8 การพัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย 

โครงการพัฒนาคณุภาพ

การศึกษาดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV  

30,700 25,900 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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3.รายละเอียดโครงการเงินสะสม  

ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้ผูกพนั เบิกจายจริง ผลการ

ดำเนินงาน 

1 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการซอมแซม

ถนนลาดยางในตำบล 

 

499,400.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

2 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการซอมแซมถนน

ลูกรังในตำบล 

 

495,300.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

3 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลหมูที่ 8 

 

256,000.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

4 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการขุดเจาะบอ

บาดาลหมูที่ 7 

 

256,000.00 

 

256,000 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

5 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการกอสรางระบบ

ประปาหมบูาน หมทูี่ 1 

 

875,700.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

6 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการวางทอระบาย

น้ำ หมทูี่ 1 

 

68,500.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

7 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการวางทอระบาย

น้ำ หมทูี่ 3 

 

38,100.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

8 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการวางทอระบาย

น้ำ หมทูี่ 6 

 

53,500.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

9 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการวางทอระบาย

น้ำ หมทูี่ 7 

 

36,200.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

10 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

 

โครงการวางทอระบาย

น้ำ หมทูี่ 9 

 

109,400.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 
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ลำดับ ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณ กอหนี้ผูกพนั เบิกจายจริง ผลการ

ดำเนินงาน 

11 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการวางทอระบาย

น้ำ หมทูี่ 10 

 

13,700.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

12 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการวางทอระบาย

น้ำ หมทูี่ 11 

 

39,600.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

13 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการวางทอระบาย

น้ำ หมทูี่ 12 

 

8,600.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

14 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการวางทอระบาย

น้ำ หมทูี่ 13 

 

5,800.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

15 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการขุดลอกคู

ระบายน้ำ หมูที่ 8 

 

90,900.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

16 การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานและระบบ 

โลจิสติกส 

โครงการซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

รานน้ำชา-เกาะสัก         

หมูที่ 4 

 

74,600.00 

 

0 0 อยูระหวาง

ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  15

 

 



  16

 
 

 

 

 

 

 


