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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
หมู่ที่ ๒  ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐  โทรศัพท์/
โทรสาร.  ๐-๔๓๘๔-๐๘๘๔  :  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  โทรศัพท์. ๑๖๖๙ 
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โคกสะอาด ก้าวหน้าประชาสามัคคี   มากมีหมอนขิต 
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่  คนน้ าใจดี  ประเพณี ๑๒ เดือน
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บทน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบล  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจ  ดูแลรับผิดชอบ
ประชาชนในต าบลให้มีความอยู่ดีกินดี  โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนรับผิดชอบในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไป ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ
และแนวนโยบาย  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง  คราวละ ๔ ปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
เข้ารับหน้าที่จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบาย  และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นประจ าทุกปี  ตามมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

บัดนี้ กระผม นายวิจิตร  มูลเอก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้รวบรวมผลงาน  ที่ได้
ด าเนินการ  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
  
 

           
( นายวิจิตร  มูลเอก ) 

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
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“ เกษตรก้าวหน้า     การศึกษาเป็นเลศิ     เชิดชูคุณธรรม 
น าคุณภาพชีวิต     เศรษฐกจิพอเพยีง ”



 
 

 

 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

***************************** 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓  บญัญัติ          
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้
จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐(๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั้น  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐ (๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่ายและผลการด าเนินงานรวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด (Vision) 

๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) : 
“ เกษตรก้าวหน้า     การศึกษาเป็นเลิศ     เชิดชูคุณธรรม 

น าคุณภาพชีวิต     เศรษฐกิจพอเพียง ” 
พันธกิจ (Mission) : 

๑. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม 

  ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มี  

        คุณภาพชีวิตที่ดี 
๕. ชุมชนเข้มแข็ง 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  กลุ่มอาชีพ  และเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
๗. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
๘. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
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๙. อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๐. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 
๑. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 

  ๓. หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 
  ๔. เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๕. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๖. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน  สามารถเลี้ยงชีพได้ 
๗. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
๘. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง 
๙. เพ่ือสืบทอดศิลปะ  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๑๐. การบริหารจัดการโปร่งใส  ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 

๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
   ๒. เพ่ิมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย(GAP) 
   ๓. การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปสินค้าเกษตร 
   ๔. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
   ๕. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญา 
                                   เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๖. ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
   ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการท าปุ๋ยหมักอัดเม็ด  เพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายทางการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
   ๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ 
   ๓. ส่งเสริมประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและทอผ้าพื้นเมือง 
   ๔. การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงทางวัฒนธรรม 
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   ๕. ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
   ๖. ส่งเสริมและพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านการตลาด 
   ๗. การวิจัยและพัฒนาการผลิตผ้าไหมแพรวา 
   ๘. การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒. ส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมให้มีความรู้ความสามารถ 
   ๓. ส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
   ๔. จัดตั้งก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
   ๕. ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเรียนดี วินัยดี 
   ๖. ส่งเสริมสนับสนุนงานกิจกรรม 
   ๗. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีส าคัญต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
   ๒. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 

๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน 

   ๔. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ๕. การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 

๖. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สาธารณภัย 

   ๗. การเพ่ิมศักยภาพและโอกาสของคนจน คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
   ๘. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
   ๙. การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
   ๑๐. สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๑๑. การปราบปรามการทุจริต 
   ๑๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการ 

๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  และการให้บริการ
ภาครัฐ 
๑๔. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

   ๑. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
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   ๒. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๓. พัฒนาด้านผังเมือง 
   ๔. พัฒนาระบบการจัดการน้ า 
   ๕. พัฒนาระบบพลังงาน 
   ๖. พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
   ๗. พัฒนาระบบสื่อสาร  

๓.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

- การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
๗.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 ๑. นโยบายเร่งด่วน 

 ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรีโดยสนับสนุนการลงทุน  วัตถุประสงค์และ เทคโนโลยี  
พัฒนาความรู้การศึกษาเพ่ือสร้างอาชีพ  และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 ๑.๒ จัดท าระบบศูนย์ข้อมูลการเกษตร  ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรให้ทันต่อเหตุการณ์  และปัจจุบัน 
 ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาและจัดตั้งกองทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนที่
ยากจน  จัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งจัดท าแผนงานการถ่ายโอน
ภารกิจ  ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ 

๑.๔ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชนและองค์กรต่างๆ  ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าและวางแผนพัฒนาต าบลให้มีศักยภาพสอดคล้องกับท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของอบต.  รวมทั้งการับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานของอบต.  และน ากระบวนการบริหารในเชิงรุกมาใช้โดยการออกหน่วยอบต.  เคลื่อนที่  เพ่ือรับทราบ
ปัญหาของประชาชนและในทุก  ๖  เดือน  จะประเมินผลงานด้านการให้บริการ ประชาชน 
 ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  การปลูกผักปลอดสารพิษ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายการตลาดเพ่ือรองรับการซื้อขายสินค้าเกษตร 
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 ๑.๖ ส่งเสริมและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถตอบสนองความต้องการของ  ประชาชน
และเอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งจัดระบบงานและการบริการของอบต.  ให้มีคุณภาพ
สะดวก  รวดเร็ว  ให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  และสังคมที่ดี 
เป็นกรอบในการบริหารราชการ 
 ๒. นโยบายทั่วไป 

๒.๑ การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
๒.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  สะพาน  ทางระบายน้ าแหล่งน้ า  ให้

ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอบต.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับริมถนนสายหลักท่ีสาธารณะเพ่ือ
พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๒.๑.๒ ประสานงานและวางผังโครงข่ายถนนให้เหมาะสมอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งบ ารุง  รักษา  
ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

๒.๒ การจัดการด้านสันทนาการ  วัฒนธรรม  และกีฬา 
 ๒.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยร่วม
อนุรักษ์จัดงาน  ประเพณี  วันส าคัญต่างๆ  ให้สืบทอดตลอดไป  พร้อมทั้ง  ส่งเสริมกีฬา  เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตอบต.  ปลอดยาเสพติด 
 ๒.๒.๒ ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  รวมทั้งสนับสนุนเครื่องเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้ทั่วถึง 
และพอเพียง 
 ๒.๓ การจัดการด้านสาธารณสุข  การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

๒.๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุข  การอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง 
 ๒.๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุน  สวสัดิการเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพ  ส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพ่ือสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ 

๒.๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก  โดยการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือให้เกิดการจ้างงานและใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น 
 ๒.๔ การจัดการด้านการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการ 
 ๒.๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการบริหารจัดการทุกด้านจะเป็นความ โปร่งใส 
ให้ทุกฝ่าย  ตรวจสอบได้การประชุมสภาจะเปิดโอกาสให้ทุดฝ่ายเข้ารับฟัง  พร้อมเสนอแนะและรับฟังความ
คิดเห็น 
 ๒.๔.๒ พัฒนาบุคลากร  พนักงานเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของอบต.  ให้มีความรู้ความสามารถ  รวมทั้ง
ส่งเสริมด้านพลานามัยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพ 

ง. การวางแผนงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี    
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยผ่านการมีสว่นร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)            
เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๑  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาหนึ่งปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒)
รวม  58  โครงการ  งบประมาณ  4,๐14,175  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2 70,๐๐๐ 
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ๒4 ๒,682,915 
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย 

8 218,๐๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1 2๐,000 

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 322,000 

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

5 508,66๐ 

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
และสังคมที่ดี 

8 192,600 

รวม 58 4,๐14,175 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 

           องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี  ๒๕๖๒  ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชนในพื้นที่  ตลอดจน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  จนโครงการต่างๆประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ สรุปดังนี้ 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

๑ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ รถจักรยายนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

๓0,๐๐๐ อบต.โคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

๒ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และซ่อมแซมทรัพย์ เช่น 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่า
บ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนในส่วนการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

40,000 อบต.โคกสะอาด แผนงานการศึกษา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

๑ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ฯ ส าหรับกองการศึกษาฯ และโรงเรยีนอบต.โคกสะอาด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

5,๐๐๐ โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอบต.โคกสะอาด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

35,๐๐0 โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

3 ค่าธรรมเนียมรับวารสารนติยสารค่าลงทะเบียนคา่ล้าง
ฟิล์ม อัดรูปโฆษณาเผยแพร่และอืน่ๆ 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 5,๐๐๐ โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

4 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ ส าหรับจ่ายเป็นคา่รับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

1๐,๐๐๐ โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

5 โครงการอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อใช้จ่ายในการจัดโครงการ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

10,000 โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

10,๐๐๐ อบต.โคกสะอาด แผนงานการศึกษา 

7 ป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ ์ 8,๐๐0 ศูนย์พัฒนาฯ 
อบต.โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

8 กิจกรรม/โครงการพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรม/โครงการ (อบต.โคกสะอาด ตั้ง
งบประมาณให้) 

50,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาฯ 
อบต.โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

9 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนส าหรับนักเรยีน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน (มท 0816.2/ว3274 
เรื่องซักซ้อมงบฯ 62) 

154,57๐ โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

๑0 กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนส าหับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนตั้งไว้ 70x430 = 30,100 บาท 
(มท 0816.2/ว3274 เรื่องซักซอ้มงบฯ 62) 

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน (ตั้งจากเงินอบต.) ตั้งไว้ 18x430 
= 7,740 บาท (กรณีเด็กต่ ากว่า 2ขวบ) 

37,84๐ ศูนย์พัฒนาฯ 
อบต.โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

11 โครงการพัฒนาห้องสมุด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปส าหรับการจดัการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา 

100,๐๐0 โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

12 โครงการพัฒนาห้องสมุด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา 

20,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาฯ 
อบต.โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

13 จัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดท าศูนย์การเรยีนรู้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปส าหรับการจดัการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา 

5๐,๐๐๐ โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

14 โครงการพัฒนาข้าราชการคร ู เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู 16 คน คน
ละ 2,812.50 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

45,000 โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

15 โครงการพัฒนาครูผูดู้แลเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 16 คน คนละ 
2,125 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับการจดั
การศึกษาปรากฏในแผนงานการศกึษา 

34,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาฯ 
อบต.โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

16 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไปส าหรับการจัดการศกึษาปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

50,๐๐0 โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

17 ค่าพัฒนาระบบอินเตอร์เนต็ในสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพัฒนา ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ส าหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา 

16,8๐๐ โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

๑8 ค่าหนังสือเรยีนส าหรับนักเรียน (มท 0816.2/ว3274 เรื่องซักซอ้มงบฯ 62) 154,065 โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

19 ค่าหนังสือเรยีนส าหรับนักเรียน - ตั้งไว้ 70x200 = 14,000 บาท (มท 0816.2/ว3274 
เรื่องซักซ้อมงบฯ 62) 

- (ตั้งจากเงินอบต.) ตั้งไว้ 18x200 = 3,600 บาท (กรณีเด็ก
ต่ ากว่า 2 ขวบ) 

17,6๐0 ศูนย์พัฒนาฯ 
อบต.โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

20 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจ านวน 18 คน คนละ 20 
บาท รวม 245 วัน (กรณีเด็กอายตุ่ ากว่า 2 ขวบ) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการจัดการศึกษาปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

88,2๐๐ ศูนย์พัฒนาฯ 
อบต.โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

21 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจ านวน 330 คน คนละ 20 
บาท รวม 200 วัน (มท 0816.2/ว3274 เรื่องซักซ้อมงบฯ 
61) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับการจัดการศึกษา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

1,32๐,๐๐๐ โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

22 ค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจ านวน 70 คน คนละ 20 
บาท รวม 245 วัน (มท 0816.2/ว3274 เรื่องซักซ้อมงบฯ 
62) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับการจัดการศึกษา
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

343,000 ศูนย์พัฒนาฯ 
อบต.โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

23 อุปกรณ์นักเรียน (มท 0816.2/ว3274 เรื่องซักซอ้มงบฯ 62) 101,24๐ โรงเรียนอบต.      
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

24 อุปกรณ์การเรียน - 70x200 ตั้งไว้ 14,000 บาท (มท 0816.2/ว3274 
เรื่องซักซ้อมงบฯ 62) 

- 18x200 ตั้งไว้ 3,600 บาท (กรณีเด็กต่ ากว่า 2 ขวบ) (ตั้ง
จากเงินอบต.) 

17,600 ศูนย์พัฒนาฯ 
อบต.โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่อปท. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมนาคุณผู้ช่วยปฏิบัตริาชการ เช่น 
กรณีมคี าสั่งใช้ อปพร. ช่วยปฏิบัตริาชการในอบต.โคกสะอาด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรฐับาลปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

10,000 อบต.โคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

๒ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวน อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ หรือจ่ายตามโครงการ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

100,000 ต าบลโคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

๓ ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ หรือจ่ายตามโครงการ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

30,000 ต าบลโคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องดับเพลิงชนิดถังเคมีแห้ง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

10,000 ต าบลโคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องดับเพลิงชนิดถังเคมีแห้ง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา 

12,๐๐๐ อบต.โคกสะอาด แผนงานการศึกษา 

6 โครงการซ้อมแผนอพยพหนไีฟ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ หรือจ่ายตามโครงการ
ของโรงเรียนอบต.โคกสะอาด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงาน
การศึกษา 

15,000 อบต.โคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม/การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

7 โครงการป้องกันเด็กจมน้ าในสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ หรือจ่ายตามโครงการ
ของโรงเรียนอบต.โคกสะอาด ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา 

20,000 โรงเรียนอบต.          
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

8 โครงการป้องกันยาเสพตดิในสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ (มท 0816.2/ว3274 
เรื่องซักซ้อมงบฯ 62) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการ
จัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา 

21,000 โรงเรียนอบต.          
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

๑ โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้า (รักนวลสงวนตัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ หรือจ่ายตามโครงการ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

๒๐,๐๐๐ ต าบลโคกสะอาด แผนงานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

๑ ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประจ าปี ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศกึษา 

20,000 โรงเรียนอบต.            
โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

๒ ค่าใช้จ่ายโครงการจริยธรรมน าชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม หรือจ่ายตาม
โครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

๒0,๐๐๐ โรงเรียนอบต.            
โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

๓ โครงการ To Be Number One เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประจ าป ี ๒๐,๐๐๐ โรงเรียนอบต.            
โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

๔ โครงการส่งเสริมศักยภาพการจดัการศึกษาของท้องถิ่น 
(ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) 

ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) จ านวน 67 คน คนละ 
1,000 บาท/คน (มท 0816.2/ว3274 วันท่ี 19 มิ.ย. 61 
เรื่องซักซ้อมงบฯ 62) ไมเ่กินร้อยละ 40 ของนักเรียน ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับการจดัการศึกษาปรากฏใน
แผนงานการศึกษา 

67,๐๐๐ โรงเรียนอบต.            
โคกสะอาด 

เงนิอุดหนุนทั่วไป 

๕ โครงการถนนสายบุญ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการประจ าป ี 20,000 ต าบลโคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

๖ โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการประจ าป ี 20,000 ต าบลโคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

๗ โครงการฝึกอบรมผู้น าทางศาสนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการประจ าป ี 15,000 ต าบลโคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

๘ โครงการร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 
หรือจ่ายตามโครงการของโรงเรียนอบต.โคกสะอาด ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานการศึกษา 

100,000 ต าบลโคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

9 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม นุ่งผ้าไทยเข้าวัดปฏิบตัิ
ธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการประจ าป ี 10,000 ต าบลโคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

10 โครงการจดัตั้งห้องภูมิปญัญาท้องถิ่น (เพื่อใช้ใน ศพด. 10,000 บาท / รร.อบต. 20,000 บาท) 30,๐๐๐ โรงเรียนอบต.            
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

๑ กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ - เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ส าหรับการด าเนนิงานของคณะกรรมการ
หมู่บ้านทั้ง 12 หมู่ ในต าบลโคกสะอาด ตั้งไว้ 240,000 
บาท ซึ่งอุดหนุนท้ัง 12 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรฐับาลปรากฏในแผนงานงบ
เงินอุดหนุน 

- เงินอุดหนุน อสม. ส าหรับการด าเนินงานของ อสม. ทั้ง 12 
หมู่บ้านในต าบลโคกสะอาด ตั้งไว้ 60,000 บาท ซึ่งอุดหนุน
ทั้ง 12 หมู่บ้าน หมู่บา้นละ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล 

3๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ 1 - 12 เงินอุดหนุนทั่วไป 

๒ โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดท าแผนชุมชน
กิจกรรมชุมชนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
และการพัฒนาผู้น าชุมชนสร้างเครือค่ายองค์กรชุมชน
และสนบัสนุนการขับเคลื่อนแผนชมุชนแบบบูรณาการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ตั้งจา่ยจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป 

20,000 หมู่ที่ 1 - 12 เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 เครื่องแบบนักเรยีนส าหรับศูนย์พฒันาฯ - ตั้งไว้ 70x300 = 21,000 บาท (มท 0816.2/ว3274 
เรื่องซักซ่อมงบฯ 62) 

- (ตั้งจากเงินอบต.) ตั้งไว้ 18x300 = 5,400 บาท (กรณีเด็ก
ต่ ากว่า 2 ขวบ) 

26,4๐๐ ศูนย์พัฒนาฯ 
อบต.โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

4 เครื่องแบบส าหนบันักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน (มท 0816.2/ว3274 เรื่องซักซ้อม
งบฯ 62) 

112,260 โรงเรียนอบต.            
โคกสะอาด 

แผนงานการศึกษา 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอา่นในสถานศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม (มท 0816.2/ว3274 
เรื่องซักซ้อมงบฯ 62) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับการ
จัดการศึกษาปรากฏในแผนงานการศึกษา 

5๐,๐๐๐ โรงเรียนอบต.            
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๗. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

๑ ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊กพร้อมอุปกรณ ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์จ านวน 1 ชุด ทั้งนี้การ
ด าเนินงานจัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

21,000 อบต.โคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาว – ด า  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์จ านวน 1 ชุด ทั้งนี้การ
ด าเนินงานจัดหาต้องเป็นไปตามคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางและคณุลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

2,600 อบต.โคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาในชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการประจ าป ี 36,000 ต าบลโคกสะอาด เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม หรือจ่ายตามโครงการ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

20,000 ต าบลโคกสะอาด แผนงานการศึกษา 

5 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์ 
หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์กระดาษต่อเนื่อง 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

50,000 อบต.โคกสะอาด แผนงานการศึกษา 

6 ตู้เก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้อกสารชนดิบานเลื่อนจ านวน 4 ใบ ใบ
ละ 5,000 บาท ท้ังนี้การด าเนินการจัดหาต้องเป็นไปตาม
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป 

20,000 อบต.โคกสะอาด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

7 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูประบบดิจติอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล เปน็กล้องคอมแพค (Image 
Sensor) มีระบบแฟลชในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึก
ข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมลูเตม็หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน 
สามารถโอนถ่ายข้อมลูจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  

19,300 อบต.โคกสะอาด แผนงานบริหารงานท่ัวไป 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๗. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ แหล่งที่มางบประมาณ 

8 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาว – ด า ราคาชุดละ 7,900 บาท จ านวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในกอง/
ศูนย์/โรงเรียนอบต.โคกสะอาด มคีวามละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi/มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่
น้อยกว่า 27 หน้า ต่อนาท/ีสามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้า
อัตโนมัตไิด/้มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 
64 MB/มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 
2.0 หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง/มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Bese – T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไรส้าย (WIFI) สามารถใช้ได้กลับ A4 , Legal และ 
Custem โดยมีถาดใส่กระดาษไดร้วมกันไม่น้อยกว่า 250 
แผ่น ตามมาตรฐานครภุัณฑป์ี 2561 

23,700 โรงเรียนอบต.            
โคกสะอาด 

เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

 ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ  ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                       
 

                  
          ( นายวิจิตร  มูลเอก ) 

                                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

  

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 กิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ภาพกิจกรรม 

โครงการ “ขยายเขตประปาดอนกกผึ้ง หมู่ที่ ๑” 
 

   
 

    
 

โครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน หบ้านสว่าง หมู่ที่ ๒” 
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 โครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม หมู่ที่ ๓ กับ หมู่ที่ ๔” 
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 กิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ภาพกิจกรรม 

โครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ ๕” 
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 โครงการ “ขุดลอกคลองไส้ไก่สายเรียบหนองบึงแวง-ถนนลาดยางสายนาสีนวล” 
 

   
 

 
 

โครงการ “ซ่อมแซมคลองไส้ไก่สายข้างโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม” 
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 กิจกรรมด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ภาพกิจกรรม 

โครงการ “ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดอรุณรัตนสีสุก” 
 

   
 

 
 

โครงการ “ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ ๙” 
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 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ภาพกิจกรรม 

โครงการ “ส่งเสริมงานบุญเผวส ต าบลโคกสะอาด ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘” 
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