รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
หมู่ที่ ๒ ตาบลโคกสะอาด อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐ โทรศัพท์/
โทรสาร. ๐-๔๓๘๔-๐๘๘๔ : ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โทรศัพท์. ๑๖๖๙
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โคกสะอาด ก้าวหน้าประชาสามัคคี มากมีหมอนขิต
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ คนนาใจดี ประเพณี ๑๒ เดือน
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บทนา
องค์การบริหารส่วนตาบล มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอานาจ ดูแลรับผิดชอบ
ประชาชนในตาบลให้มีความอยู่ดีกินดี โดยนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชนรับผิดชอบในการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และแนวนโยบาย มีวาระอยู่ในตาแหน่ง คราวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เข้ารับหน้าที่จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประจาทุกปี ตามมาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
บัดนี้ กระผม นายวิจิตร มูลเอก นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ได้รวบรวมผลงาน ที่ได้
ดาเนินการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

( นายวิจิตร มูลเอก )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
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“ เกษตรก้ าวหน้ า การศึกษาเป็ นเลิศ เชิดชู คุณธรรม
นาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ”

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
*****************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณการใช้
จ่าย และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด จึงขอประกาศผลการ
ดาเนินงานการจัดทางบประมาณการใช้จ่ายและผลการดาเนินงานรวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด (Vision)
๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Vision) :
“ เกษตรก้าวหน้า การศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม
นาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง ”
พันธกิจ (Mission) :
๑. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม
๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
๕. ชุมชนเข้มแข็ง
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน
๗. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
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. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
๖. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงชีพได้
๗. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
๘. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง
๙. เพื่อสืบทอดศิลปะ 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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
๑. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๒. เพิ่มสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย(GAP)
๓. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปสินค้าเกษตร
๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร
๕. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๖. ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ
๗. ส่งเสริมสนับสนุนการทาปุ๋ยหมักอัดเม็ด เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
๒. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ
๓. ส่งเสริมประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและทอผ้าพื้นเมือง
๔. การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงทางวัฒนธรรม

รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

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 ประเพณีสาคัญต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
๓. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
๔. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน
๖. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สาธารณภัย
๗. การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
๘. การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน
๙. การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ
๑๐. สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๑. การปราบปรามการทุจริต
๑๒. การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการ
๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการ
ภาครัฐ
๑๔. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
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๒. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๓. พัฒนาด้านผังเมือง
๔. พัฒนาระบบการจัดการน้า
๕. พัฒนาระบบพลังงาน
๖. พัฒนาระบบกาจัดขยะ
๗. พัฒนาระบบสื่อสาร
๓.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
- การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
๗. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด
๑. นโยบายเร่งด่วน
๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีโดยสนับสนุนการลงทุน วัตถุประสงค์และ เทคโนโลยี
พัฒนาความรู้การศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน
๑.๒ จัดทาระบบศูนย์ข้อมูลการเกษตร ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรให้ทันต่อเหตุการณ์ และปัจจุบัน
๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาและจัดตั้งกองทุนการศึกษาสาหรับเด็กนักเรียนที่
ยากจน จัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งจัดทาแผนงานการถ่ายโอน
ภารกิจ ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๒
๑.๔ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและองค์กรต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทาและวางแผนพัฒนาตาบลให้มีศักยภาพสอดคล้องกับท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของอบต. รวมทั้งการับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ดาเนินงานของอบต. และนากระบวนการบริหารในเชิงรุกมาใช้โดยการออกหน่วยอบต. เคลื่อนที่ เพื่อรับทราบ
ปัญหาของประชาชนและในทุก ๖ เดือน จะประเมินผลงานด้านการให้บริการ ประชาชน
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร การปลูกผักปลอดสารพิษ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายการตลาดเพื่อรองรับการซื้อขายสินค้าเกษตร
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๑.๖ ส่งเสริมและพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชน
และเอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งจัดระบบงานและการบริการของอบต. ให้มีคุณภาพ
สะดวก รวดเร็ว ให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี
เป็นกรอบในการบริหารราชการ
๒. นโยบายทั่วไป
๒.๑ การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
๒.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า สะพาน ทางระบายน้าแหล่งน้า ให้
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอบต. ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับริมถนนสายหลักที่สาธารณะเพื่อ
พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
๒.๑.๒ ประสานงานและวางผังโครงข่ายถนนให้เหมาะสมอย่างเป็นระบบ รวมทั้งบารุง รักษา
ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
๒.๒ การจัดการด้านสันทนาการ วัฒนธรรม และกีฬา
๒.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยร่วม
อนุรักษ์จัดงาน ประเพณี วันสาคัญต่างๆ ให้สืบทอดตลอดไป พร้อมทั้ง ส่งเสริมกีฬา เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขตอบต. ปลอดยาเสพติด
๒.๒.๒ ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด รวมทั้งสนับสนุนเครื่องเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้ทั่วถึง
และพอเพียง
๒.๓ การจัดการด้านสาธารณสุข การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
๒.๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุข การอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง
๒.๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุน สวัสดิการเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
๒.๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพ สาหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้
๒.๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก โดยการสนับสนุนการลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงานและใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น
๒.๔ การจัดการด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
๒.๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการบริหารจัดการทุกด้านจะเป็นความ โปร่งใส
ให้ทุกฝ่าย ตรวจสอบได้การประชุมสภาจะเปิดโอกาสให้ทุดฝ่ายเข้ารับฟัง พร้อมเสนอแนะและรับฟังความ
คิดเห็น
๒.๔.๒ พัฒนาบุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของอบต. ให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
ส่งเสริมด้านพลานามัยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจให้สามารถทางานอย่างมืออาชีพ
ง. การวางแผนงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีสว่ นร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
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องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาหนึ่งปี (พ.ศ. ๒๕๖๒)
รวม 53 โครงการ งบประมาณ 3,789,440 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ฝ่ายงาน

โครงการ

งบประมาณ

รวม

๑๒
๒
20
19
53

387,45๐
๒3,600
1,889,19๐
1,489,200
3,789,440

๑. สานักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองการศึกษา
๔. กองช่าง

ช. ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด ได้ดาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๒ ในเขตพื้นที่
โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จนโครงการต่างๆประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ สรุปดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์สานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สานักปลัด
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รายการ
เก้าอี้พลาสติก
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้คณะผู้บริหาร
ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
โต๊ะพับหน้าฟรอเมก้าสีขาว – ขาชุบโครเมี่ยม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์พิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED
เครื่องดับเพลิง
โต๊ะหมู่บูชา
โต๊ะประชุม
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ชุดเครื่องเสียง
รวม

งบประมาณตั้งไว้
๖๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๔,๘๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๒,๐๐๐
๓,๓๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๓๒๔,๑๐๐

วงเงินตามสัญญา
๖๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๔,๘๐๐
๒๒,๐๐๐
๒,๖๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๙,๕๕๐
๑๕,๐๐๐
๘๙,๕๐๐
๒๘๘,๔๕๐

เงินคงเหลือ
๒๔,๐๐๐
๗๐๐
๑๐,๐๐๐
๔๕๐
๑,๐๐๐
๓๖,๑๕๐

หมายเหตุ
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รายละเอียดการจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์สานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กองคลัง
ลาดับ
๑
๒

รายการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
เครื่องปริ้นเตอร์พิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว – ดา
รวม

งบประมาณตั้งไว้
๒๑,๐๐๐
๒,๖๐๐
๒๓,๖๐๐

วงเงินตามสัญญา
๒๑,๐๐๐
๒,๖๐๐
๒๓,๖๐๐

เงินคงเหลือ
-

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดการจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์สานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กองการศึกษา
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

รายการ
เครื่องดับเพลิง
ตู้เก็บเอกสาร
รถรับ – ส่งนักเรียน
กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว – ดา
โต๊ะชุดรับแขก
โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้
ชั้นวางหนังสือ
ตู้เก็บหนังสือนิทาน
โต๊ะนักเรียน อบต.โคกสะอาด
โต๊ะระดับปฐมวัย (ศพด)
เก้าอี้ (สาหรับครู ศพด.)
ถังขยะพร้อมชั้นเหล็กวางถังขยะ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

งบประมาณตั้งไว้
๑๒,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑,๖๐๐,๐๐๐
๑๙,๓๐๐
๒๓,๗๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕๔,๐๐๐
๗,๒๐๐
๑๓,๘๐๐
๑๖,๐๐๐
๒๑,๐๐๐

วงเงินตามสัญญา
๙,๙๐๐
๑,๔๑๐,๐๐๐
๑๙,๓๐๐
๒๓,๗๐๐
๒๗,๘๐๐
๒๕,๐๐๐
๙,๙๙๐
๓๐,๐๐๐
๕๔,๐๐๐
๗,๒๐๐
๑๖,๐๐๐
๒๑,๐๐๐

เงินคงเหลือ
๑๒,๐๐๐
๑๐,๑๐๐
๑๙๐,๐๐๐
๑๒,๒๐๐
๑๐
๑๐,๐๐๐
๑๓,๘๐๐
-

หมายเหตุ
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รายละเอียดการจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์สานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กองการศึกษา
ลาดับ
๑๖

รายการ
เครื่องสารองไฟสาหรับใช้กับคอมพิวเตอร์
รวม

งบประมาณตั้งไว้
๘,๔๐๐
๑,๙๑๐,๔๐๐

วงเงินตามสัญญา
๘,๓๐๐
๑,๖๖๒,๑๙๐

เงินคงเหลือ
๑๐๐
๒๔๘,๒๑๐

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดการจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ / ครุภัณฑ์สานักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กองช่าง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
เครื่องสแกนเนอร์
ป้ายจราจร
ป้ายหมู่บ้านและป้ายบอกทาง
สัญญาณไฟกระพริบ
รวม

งบประมาณตั้งไว้
๒๑,๐๐๐
๗,๑๐๐
๓,๑๐๐
๗๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๓๐๑,๒๐๐

วงเงินตามสัญญา
๒๑,๐๐๐
๗,๑๐๐
๓,๑๐๐
๓๑,๒๐๐

เงินคงเหลือ
๗๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐
๑๐๐,๐๐
๒๗๐,๐๐๐

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดการจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กองการศึกษา
ลาดับ
๑
๒
๓
๔

รายการ
งบประมาณตั้งไว้
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑๕๐,๐๐๐
ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕๐,๐๐๐
ซ่อมแซมต่อเติมอาคารโรงอาหารโรงเรียน อบต.โคกสะอาด
๖๘,๗๖๐
ติดตั้งพัดลมโคจรอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๐,๐๐๐
รวม
๒๗๘,๗๖๐

วงเงินตามสัญญา
๑๓๑,๐๐๐
๑๙,๐๐๐
๖๗,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๒๗,๐๐๐

เงินคงเหลือ
๑๙,๐๐๐
๓๑,๐๐๐
๑,๗๖๐
๕๑,๗๖๐

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดการจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
สานักปลัด
ลาดับ
๑

รายการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าบ่อขยะ)
รวม

งบประมาณตั้งไว้
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

วงเงินตามสัญญา
๙๙,๐๐๐
๙๙,๐๐๐

เงินคงเหลือ
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายละเอียดการจ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ / ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กองช่าง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รายการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๘
ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๖
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๑
ปรับปรุงทางระบายน้าทิ้งภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๒
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ ๓
ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๒
รวม

งบประมาณตั้งไว้
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๖๙,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๔๖๙,๐๐๐

วงเงินตามสัญญา
๙๙,๐๐๐
๙๙,๐๐๐
๙๙,๐๐๐
๙๙,๐๐๐
๙๙,๐๐๐
๙๙,๐๐๐
๙๙,๐๐๐
๑๙๘,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๖๘,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๙๙,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑,๔๕๘,๐๐๐

เงินคงเหลือ
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๑,๐๐๐

หมายเหตุ

รายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายวิจิตร มูลเอก )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด

