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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

************************ 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ ่งครั ้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.โคกสะอาด ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
     "เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการศึกษา สร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข" 
ข. พันธกิจ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
     1.การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
     2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และสำนึกรักษาท้องถิ่น ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาลแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและ
ประชาชนทั่วไป การป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพ้ืนที่ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นขั้นพ้ืนฐาน
ของชุมชน 
     3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม พัฒนาศักยภาพให้ชุมชนมีการเจริญเติมโตแบบยั่งยืนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ของ อบต.โคกสะอาด ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.ด้านการส่งเสริมด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น 
     3.ด้านการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเกษตรปลอดภัย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
     4.ด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของ
ประชาชน และนันทนาการ 
     5.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิบาล 
     6.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ง. การวางแผน 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

210 76,731,400.00 364 316,086,900.00 387 324,420,400.00 406 349,315,400.00 406 340,265,400.00 

2.ด้านการส่งเสริม
ด้านการกีฬา 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมขนบธรรม 
เนียมประเพณีท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

17 2,906,220.00 17 2,336,220.00 19 2,481,880.00 24 2,980,000.00 24 2,980,000.00 
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3.ด้านการส่งเสริม
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนา
เกษตรปลอดภัย 
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

0 0.00 3 580,000.00 3 580,000.00 3 600,000.00 3 600,000.00 

4.ด้านการส่งเสริม
ด้านสุขภาพอนามยั 
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
สังคม และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนของประชาชน 
และนันทนาการ 

31 4,675,000.00 35 5,050,000.00 39 13,080,000.00 54 16,522,000.00 54 17,722,000.00 

5.ด้านการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี 
และการให้บรกิาร
สาธารณะแก่
ประชาชน และธรร
มาภิบาล 

6 1,035,000.00 15 4,695,000.00 18 10,835,000.00 18 11,165,000.00 18 11,220,000.00 

6.ด้านการพัฒนาการ
บริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอ้มอย่าง
ยั่งยืน 

7 2,130,000.00 12 12,530,000.00 14 15,730,000.00 14 16,730,000.00 14 16,730,000.00 

รวม 271 87,477,620.00 446 341,278,120.00 480 367,127,280.00 519 397,312,400.00 519 389,517,400.00 

     
จ. การจัดทำงบประมาณ 
  ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 18 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติฯปี พ.ศ.2563  จำนวน 10,597,380 บาท  และ
อนุมัติตามงบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณปี พ.ศ.2563  จำนวน 36 โครงการ จำนวน 6,554,954.45 บาท 
งบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 17,152,334.45 บาท  รวมโครงการทั้งสิ้น 56 โครงการ  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต/ิ 
ตามงบเงินสะสม 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 37 6,574,954.45 

2.ด้านการส่งเสริมด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปญัญาของท้องถิ่น 9 1,174,880.00 

3.ด้านการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเกษตรปลอดภยั พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเท่ียว - - 

4.ด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชวีิต สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของประชาชน 
และนันทนาการ 

9 7,246,500.00 

5.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิบาล 1 2,156,000.00 

6.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน - - 

รวม 56 17,152,334.45 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการจัดทำเว็ปไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด 

20,000.00  

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของหน่วย 
งานราชการในการบรกิาร
สาธารณะแก่ประชาชนและ
เพื่อความสะอาดในการปฏิบัติ 
งานของพนักงานส่วนตำบล  

มีเว็บไซต์ของหน่วยงานทางราชการ 
ในการบริการสาธารณะ จำนวน 1 
แห่ง  

2. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู ่3 บา้น
ดอนปอแดง (ซอยบา้นนาย
ประเสริฐ อยู่สูงเนิน)  

19,819.45 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อขยายเขตวางท่อเมนจ่าย
น้ำประปา และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน      
(ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว) ระยะทาง 
200 เมตร 

3. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู ่3 บา้น
ดอนปอแดง (ซอยบา้นนาย
ดาว) 

14,800.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง  

เพื่อขยายเขตวางท่อเมนจ่าย
น้ำประปา และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ขยายเขตระบบประปาวางท่อเมน      
(ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว) ระยะทาง 
2,000 เมตร 

 
4. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้าบ้านนายน้อย ดาวพระ
ศุกร์ หมู่ 10 บา้นศรีบูรพา 

27,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาสะดวก 
และปลอดภยั 

 
มีขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 
เมตร หมู่ที่ 10 
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5. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อม แซม
ถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) 
ถนนสายหนา้บ้านนาย
ประเวศ สิงวิเศษ - เขตชล
ประทายเขื่อนห้วยหลวง  
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด 

157,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน
เดินทางสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า  280      
ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 

6. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้าบ้านนายสมาน  
คำหนูไทย - เขตชลประทาน
เขื่อนห้วยหลวง หมู ่1  
บ้านโคกสะอาด 

91,800.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

งานก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไปมาสะดวก 
และปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00-0.50 
เมตร หมู่ที่ 1 

7. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายบริเวณรอบ
วัดมงคลนิเวศน์วัดบ้าน   
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ 

41,800.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง
หินนคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน
เดินทางสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า  280      
ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 

8. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายบา้นดงเจริญ 
- หว้ยหนองพู่/ห้วยกระตึบ 
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ 

128,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน
เดินทางสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั 

มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า  280      
ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 

9. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง สายสูบนำ้ 
ประปาหมู่บา้น ตลอดสาย   
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ 

120,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน
เดินทางสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั  

มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า  280     
ลูกบาศ์กเมตรพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง  
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 

10. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางประนอม ตลอด
สาย หมู ่3 บา้นดอนปอแดง 

153,090.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน (คอนกรีตเสริม
เหล็ก) เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 3 เมตร ยาว 
90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 270 ตรม. ไหล่ทางลูกรัง
กว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 เมตร 
หมู่ 3  

11. 

1.ด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนางอัมพร  (นอกทุ่ง) 
ตลอดสาย  หมู่ 10  
บ้านศรีบูรพา 

178,605.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน (คอนกรีตเสริม
เหล็ก) เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว  
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 
เมตร หมู่ 10 

12. 
1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-

โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายบรรจง แสงสุวรรณ 

290,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 

ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริม
เหล็ก) เพื่อให้ประชาชนใช้

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 3 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 690 ตรม. ไหล่ทาง



 
หน้า 6 

สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดสาย หมู ่10 บ้านศรี
บูรพา 

กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 
เมตร หมู่ 10 

13. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสุด
เขตเทศบาลนิคมฯ- ถนน
สามแยกบ้านนาง      บุญ
เรือง หมู่ 4  
บ้านห้วยหินลาด 

300,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้งเฉลี่ย 0.00 - 
1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,000 ตรม. ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร 

14. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่
แยกบา้นนายที-หนา้วัดอรุณ
รังษี บ้านดงเจริญ หมู่ 5 
บ้านนิคมฯ4 

489,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 1 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 
0.50 เมตร หมู่ 5 

15. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึง
ไม่เกี่ยวกีบครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างหรือได้มาซ่ึง
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

32,340.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาใน
การศึกษาวิจยั ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตา่งๆ 

ค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงไม่เกี่ยวกีบครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างหรือได้มาซ่ึงครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง กองช่าง อบต.โคก
สะอาด 

16. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (คสล.) ถนนสาย
หน้าบ้านนายจรูญ พัดมณี 
เช่ือมต่อ เขตทางแยกบ้าน
หนองอ้อ (เขต ทต.หนองบัว
บาน) หมู ่7 บ้านดงเจริญ 

422,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะอาดและปลอดภยั 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตรม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 
0.50 เมตร หมู่ 7 

17. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังลงหินคลุก ถนน
สายบ้านนายคำ แสงรัตน์ 
ตลอดสาย หมู ่1  
บ้านโคกสะอาด 

160,500.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน
เดินทางสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 320 ลูกบาศ์กเมตร หมู่ที่ 1 

18. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังลงหินคลุก ถนน
สายไปหนองบัว (สาธารณะ
ประโยชน์)  
หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด 

146,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน
เดินทางสัญจรไปมา สะดวก 
รวดเรว็ 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร มีปริมาณ หินคลุกไม่น้อย
กว่า 280 ลูกบาศ์กเมตร หมู่ 1  
บ้านโคกสะอาด 

19. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการงานวางท่อระบาย
นำ้ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ 
คสล. (แบบร่องวี) ถนนสาย
ข้างบ้านนายบุญส่ง สุริยะ
เดช ตลอดสาย  
หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด 

50,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อวางท่อระบายนำ้ป้องกัน
น้ำท่วมขังถนนและเพือ่ให้
ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก. 
ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาว 33 เมตร 
พร้อมบ่อพกั คสล. หมู่ที่ 1 
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20. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการงานติดต้ังราวเหล็ก
กันตกบ่อบำบัดน้ำเสีย 
บริเวณถนนคุ้มน้ำ  
หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด 

28,400.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะ
เกิดขึ้น และบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดต้ังราวเหล็กกันตกบ่อบำบัดนำ้เสีย
บริเวณคุ้มน้ำ ยาว 21 เมตร จำนวน 
1 จุด หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด 

21. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ถนนสายหน้าบ้าน
นายชัยวัฒน์ มาตร์แสง 
(ผญ.บ.ม.2) หมู่ที่ 2  
บ้านเขื่อนหว้ยหลวง 

294,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน (คสล.) 
ที่ชำรุดเส้นหายให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เพื่อให้
ประชาชนที่สัญจรสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปูผิวจราจร AC ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร หมู่ที่ 2 

22. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (คสล.) ถนนสาย
รอบวัดป่าบา้น ห้วยหินลาด
เช่ือมต่อระหว่าง 
บ้านโนนสง่า หมู่ที ่4  
บ้านห้วยหินลาด 

278,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร   
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 
เมตร หมู่ที่ 4 

23. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (คสล.) ถนนสาย
หน้าบ้านนางโสภา อันไฮ 
ตลอดสาย หมู่ที ่3 บา้นดอน
ปอแดง 

79,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
37.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตรม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 
เมตร หมู่ที่ 3 

24. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต (คสล.) ถนนสาย
หน้าบ้านนายวิชัย ผาจันดี 
ตลอดสาย หมู่ที ่3  
บ้านดอนปอแดง 

236,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 452 ตรม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 
เมตร หมู่ที่ 3 

25. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีต (คสล.) ถนนสาย
ทางเข้าบ้านนายกา้น กุตาสี 
ตลอดสาย หมู ่3  
บ้านดอนปอแดง 

211,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาดผวิจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตรม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 
เมตร หมู่ที่ 3 

26. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
อาคารฌาปนกิจสถาน (เมรุ) 
ป่าช้าสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ 

154,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
ของประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา
สะดวก ปลอดภยั 

มีปริมาณงานขนาดพื้นที่ลาน
คอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) 600 
ตารางเมตร หนา 0.12 เมตร หมู่่ที่ 7 

27. 
1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-

โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสุด
เขตเทศบาลฯ – สามแยก

369,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาด ผิวจราจร กวา้ง 1 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 
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สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บ้านบ้านบุญเรือง หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยหินลาด 

กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 
– 0.50 เมตร หมู่ 4 

28. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) ถนนสายบ้านนิคมฯ
4 เช่ือมต่อระหวา่งบ้าน ดง
เจริญ ตลอดสาย  หมู่ที ่5 
บ้านนิคมฯ4 

100,500.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ปรับปรุงถนน (คสล.) ที่ชำรุด
เสียหายให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เพื่อให้ประชาชน
สัญจรได้สะดวกและปลอดภัย 

งานก่อสร้างผิวจราจร (ใหม่) ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร หรือมี
พื้นที่จราจรไม่น้อยกวา่ 150 ตรม. 
หมู่ที่ 5 

29. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ถนนสายบา้นนางทองมี นา
เลิศ ตลอดสาย หมู่ที ่7  
บ้านดงเจริญ 

28,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 
เมตร หมู่ที่ 7 

30. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ถนนสายหนา้บ้านนางขวัญ
จิตร คูณแก้ว (ฟาร์มไก่) 
ตลอดสาย หมู่ที ่10  
บ้านศรีบูรพา 

340,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตรม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 
เมตร หมู่ที่ 10 

31. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังลงหินคลุก ถนน
สายทางเข้าหอถังประปา
หมู่บ้าน ตลอดสาย หมู่ที่ 10 
บ้านศรีบูรพา 

39,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน
เดินทางสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 70 ลกูบาศ์กเมตร หมู่ที่ 10 

32. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการงานวางท่อระบาย
นำ้ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ 
คสล. และรางระบายนำ้ 
คสล. (แบบร่องวี) ถนนสาย
บ้านนายชาย-บ้านนาย
สงคราม แก้วทอง ตลอด
สาย หมู่ที ่10 บ้านศรีบูรพา 

416,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อวางท่อระบายนำ้ ปอ้ง
กันนำ้ท่วมขังถนนและเพื่อให้
ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ศก. 
ขนาด Ø 0.30 เมตร ระยะทางยาว 
275 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.  
หมู่ที่ 10 

33. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
ถนนสายหนา้สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด ตลอดสาย 

346,000.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน (คสล.) เพื่อให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 
129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตรม. ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 - 0.50 
เมตร 

34. 
1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-

โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) หูช้าง
ถนนภายในพื้นที่ อบต.โคก
สะอาด (จำนวน 8 หมู่บา้น) 

22,600.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 

งานก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก หูช้างถนน เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย 

(1) หมู่ 4 บา้นห้วยหินลาด สามแยก
หลังวัด มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
8 ตรม. (2) หมู่ 7 บา้นดงเจริญ จุดที่ 
1 สามแยกหนองนำ้สาธารณะฯ มี



 
หน้า 9 

สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12 ตรม. (3) จุดที่ 2 
สามแยกเขา้วัดสีตะวนาฯ มพีื้นที่ฯไม่
น้อยกว่า 9 ตรม. (4) หมู่ 8  
บ้านนาสมบูรณ์ สามแยกบ้านพกั
(ห้องแถว) มีพื้นที่ฯไม่น้อยกว่า 12 
ตรม. และ หมู่ 1,2,3,5,10 

35. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่
แยกบา้นนายที – หน้าวัด
อรุณรังสี หมู่ที่ 7 บ้านดง
เจริญ  หมู่ที่ 5 บ้านนิคมฯ4 

24,700.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

มีขนาดผิวจราจร กว้าง 1 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 
– 0.50 เมตร หมู่ 5 

36. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั้ม
น้ำมัน-สายบ้านโสกแก 
(สะพานข้ามห้วยกระตึบ)  
หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา 

467,200.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ก่อสร้างถนน(คอนกรีตเสริม
เหล็ก) เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวก และปลอดภยั 

มีขยาด ผวิจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม. ไหล่
ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยขา้งละ 0.00 – 
0.50 เมตร หมู่ 10 

37. 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังลงหินคลุก       
หมู่ที่ 2 , หมู่ที ่3 , หมู่ที ่4   

299,800.00 
(เงินสะสม) 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง 
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ถนน
เดินทางสัญจรไปมาสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,850 เมตร มีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกวา่ 555 ลูกบาศ์กเมตร      
รวม 3 หมู่บา้น (หมู่ที ่2,3,4) 

38. 

2.ด้านการส่งเสริมด้าน
การกีฬา การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
จัดงานประเพณีลอยกระทง 
เป็นการสืบสานงานประเพณี
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตำบล 
โคกสะอาด 

ชุมชนจำนวน 8 หมู่บา้น (ม.
1,2,3,4,5,7,8, และ 10) ในพื้นที่
ตำบลโคกสะอาด 

39. 

2.ด้านการส่งเสริมด้าน
การกีฬา การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 

7,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสง่เสรมิ
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดำเนินกิจกรรมงานประเพณี
ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี (งาน
ประจำปีจังหวัดอุดรธานี) 

อุดหนุนให้อำเภอเมืองอุดรธานีในการ
ดำเนินกิจกกรรมงานประเพณีทุ่งศรี
เมืองอุดรธานี (งานประจำปี) 

40. 

2.ด้านการส่งเสริมด้าน
การกีฬา การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน (สำหรับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ.) 

840,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลางวัน ครบ 
5 หมู่ มีสุขภาพร่างกายที่

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวัน 
ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
(สพฐ.) 3 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้าน
โคกสะอาด-ศรีบูรพา 2.โรงเรียนบ้าน
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ประเพณีท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

สมบูรณ์แข็งแรงและมี
สติปัญญาดี 

นาสมบูรณ์ 3.โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเองเชียงพิณฯนักเรียน อนุบาล
,ป.1-ป.6(จัดสรรตามข้อมูลระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา(LEC) ใน
เขตตำบลโคกสะอาด 

41. 

2.ด้านการส่งเสริมด้าน
การกีฬา การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน สำหรับเด็กก่อน
เกณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กฯวัด
ศรีจันทราราม 

196,000.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) 
ได้รับประทานอาหารกลาวงวัน 
ครบ 5 หมู่ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และมีสติปัญญาด ี

อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีจันทรราม 
บ้านโคกสะอาด (จัดสรรตามขอ้มูล
ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
(LEC) จำนวน 1 ศูนย ์

42. 

2.ด้านการส่งเสริมด้าน
การกีฬา การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

โครงการค่าใช้จ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(สำหรับศูนย์เด็กฯ) 

15,480.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) เป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายตอ่เมื่อได้รับการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) 

ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวยั 
(อาย ุ3-5 ปี) เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนศูนย์เด็กฯวัดศรีจันทราราม
บ้านโคกสะอาดสังกัดกรมศาสนา 
(เลือกแบบที่ 3) 

43. 

2.ด้านการส่งเสริมด้าน
การกีฬา การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน (ราย
หัว) สำหรับพัฒนาเด็กฯ 
เลือกรูปแบบที่ 3 

61,200.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กเป็นค่าวัสดุ
การศึกษาค่าสือ่การเรียนการ
สอนฯลฯ (ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

เด็กเล็กได้รับการช่วยเหลือในการ
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็ก
ปฐมวัย (อายุ3-5ปี) ค่าเครื่องแบบค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ศูนย์เด็กฯวัดศรีจันทราราม 
บ้านโคกสะอาดสังกัดกรมศาสนา  
(เลือกแบบที่ 3) 

44. 

2.ด้านการส่งเสริมด้าน
การกีฬา การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

โครงการค่าใช้จ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน (สำหรับ
ศูนย์เด็กฯ) 

10,800.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) เป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ (ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายเมื่อได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวยั  
(อาย ุ3-5 ปี) เป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กศรีจัน
ทรารามบ้านโคกสะอาดสังกัดกรม
ศาสนา (เลือกแบบที่ 3)  
ตำบลโคกสะอาด 

45. 

2.ด้านการส่งเสริมด้าน
การกีฬา การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
อุปกรณ์การเรียน (สำหรับ
ศูนย์เด็กฯ) 

7,200.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา สำหรับเด็ก
ปฐมวัย (อาย ุ3-5 ปี) เป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน ให้ศูนย์

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) เป็น
ค่าอุปกรณ์การเรียน ศูนย์เด็กฯวัดศรี
จันทราราม บา้นโคกสะอาด สังกัด
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ประเพณีท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

พัฒนาเด็กเล็กฯ ตำบลโคก
สะอาด (ทั้งนี้จะเบกิจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

กรมศาสนา (เลือกแบบที่ 3) ในเขต
ตำบลโคกสะอาด 

46. 

2.ด้านการส่งเสริมด้าน
การกีฬา การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

โครงการค่าใช้จ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน (สำหรับศูนย์
เด็กฯ) 

7,200.00 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนสำหรับเด็กปฐมวัย 
(อาย ุ3-5 ปี) เป็นค่าหนังสือ
เรียน ศูนย์เด็กฯวัดศรีจัน
ทราราม บ้านโคกสะอาด 
สังกัดกรมศาสนา (เลือกแบบที่ 
3 ) ในเขตตำบลโคกสะอาด 

เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กปฐมวัย 
(อาย ุ3-5 ปี) เป็นค่าหนังสือเรียน 
ศูนย์เด็กฯวัดศรีจันทราราม บา้นโคก
สะอาด สังกัดกรมศาสนา (เลือกแบบ
ที่ 3) ในเขตตำบลโคกสะอาด 

47. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ของประชาชน และ
นันทนาการ  

โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,272,800.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สำนักสวัสดิการ
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิ์ได้รับในเขต
ตำบลโคกสะอาด ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุในเขตตำบล    
โคกสะอาด 

48. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ของประชาชน และ
นันทนาการ 

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,382,400.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สำนักสวัสดิการ
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คน
พิการ ที่มีสิทธิ์ได้รับในเขต
ตำบลโคกสะอาด ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตพื้นที่
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสะอาด 

49. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ของประชาชน และ
นันทนาการ 

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

70,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สำนักสวัสดิการ
สังคม 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ปว่ย
โรคเอดส์ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกสะอาดที่
แสดงตนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพื้นที่ 
อบต.โคกสะอาด 

50. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ของประชาชน และ
นันทนาการ 

โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพตำบล 
(ส.ปสช.) 

76,300.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ตำบล เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง
และ ส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน 

1.ประชาชนตำบลโคกสะอาด  
2.องค์การบริหารส่วนตำบล  
3.กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ตำบลโคกสะอาด 
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51. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ของประชาชน และ
นันทนาการ 

โครงการสมทบเงินกองทุน 
สวัสดิการชุมชน 

20,000.00 

ส่วนสวัสดิการ
สังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, 
สำนักสวัสดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลโคก
สะอาด ในการดำเนินงาน
กองทุนในการจัดสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกที่เขา้ร่วม
โครงการ ฯลฯ 

1.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล 
โคกสะอาด 2.กองทุนออมวันละบาท    
3.กองทุนขยะ 

52. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ของประชาชน และ
นันทนาการ  

สำรองจ่าย 150,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นเงินสำรองจ่าย กรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน และเหตุสา
ธารณภัย 

มีเงินสำรองจ่าย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และเหตุสาธารณภัย 

53. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ของประชาชน และ
นันทนาการ 

โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

15,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนกังานส่วน
ตำบลและบุคลากรที่เกีย่วข้อง
ขององค์กร ได้แก่ คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภา
ท้องถิ่น พนักงานสว่นตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนกังานจ้าง 
และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น เป็น
ต้น 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานสว่นตำบล คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำ 
พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนใน
ท้องถิ่น องค์การบริหารสว่นตำบล
โคกสะอาด 

54. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ของประชาชน และ
นันทนาการ 

โครงการอุดหนุนการปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ลดปัญหาอาชญากรรม 

100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่ทีว่่า
การอำเภอเมืองอุดรธานิเพือ่
ดำเนินกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ลด
อาชญากรรมภายในอำเภอ
เมืองอุดรธานี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับทีว่่าการ
อำเภอเมืองอุดรธาน ี

55. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม 
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน
ของประชาชน และ
นันทนาการ  

โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

160,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ของ อสม. ในการดูแลรักษา
สุขภาพของชุมชนในเบื้องต้น 
และเป็นการบริการด้าน
สาธารณสุขอื่นๆขั้นพื้นฐานใน
การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

อาสมาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  
(อสม.) จำนวน 8 หมูบ่้านในเขตพื้นที่
ตำบลโคกสะอาด 
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56. 

5.ด้านการพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี 
และการให้บรกิาร
สาธารณะแก่ประชาชน 
และธรรมาภบิาล 
  

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ของ อบต.
โคกสะอาด 

2,156,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ช่าง, สำนักการช่าง 

เพื่อบริการประชาชน 
เจ้าหน้าที่ใช้เพียงพอ และ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่
ทำงานสำหรับบริการ
ประชาชน(ใช้เป็นห้องทำงาน) 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
จำนวน 1 หลัง 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 18 โครงการ จำนวนเงิน 10,597,380 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 17 โครงการ จำนวนเงิน 7,831,240 ล้านบาท และได้รับอนุมัติโครงการจากงบเงินจ่ายขาดเงินสะสม รวม 36 
โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินสะสม จำนวนเงิน 6,554,954.45 ล้านบาท รวม จำนวนเงินทั ้งสิ้น 
14,386,194.45 บาท สามารถ รวมโครงการทั้งสิ้น 54 โครงการ  จำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

37 6,574,954.45 37 6,574,954.45 

2.ด้านการส่งเสรมิด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีท้องถิ่น และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 

8 982,740.00 8 982,740.00 

3.ด้านการส่งเสรมิด้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาเกษตรปลอดภัย 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

    

4.ด้านการส่งเสรมิด้านสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม 
และเสรมิสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของประชาชน และ
นันทนาการ 

8 6,828,500.00 8 6,828,500.00 

5.ด้านการพัฒนาด้านการบรหิารจดัการที่ดี และการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิบาล 

1 1,960,000.00  0.00 

6.ด้านการพัฒนาการบริหารการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

    

รวม 54 16,346,194.45 53 14,386,194.45 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โคกสะอาด ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/ 
เทศบัญญัต ิ

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 

20,000.00  20,000.00 20,000.00 0.00 

2. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 3 บา้นดอนปอแดง  
(ซอยบ้านนายประเสริฐ อยู่สูงเนิน) 
 

19,819.45 
(เงินสะสม) 

19,819.45 19,819.45 0.00 

3. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ 3 บา้นดอนปอแดง  
(ซอยบ้านนายดาว) 

14,800.00 
(เงินสะสม) 

14,800.00 14,800.00 0.00 

4. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าบา้นนายน้อย ดาว
พระศุกร์  หมู ่10 บ้านศรีบูรพา 

27,000.00 
(เงินสะสม) 

27,000.00 27,000.00 0.00 

5. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อม แซมถนนลูกรัง 
(ลงหินคลุก) ถนนสายหนา้บ้านนาย
ประเวศ สิงวิเศษ - เขตชลประทาย
เขื่อนห้วยหลวง หมู ่1  
บ้านโคกสะอาด 

157,000.00 
(เงินสะสม) 

157,000.00 157,000.00 0.00 

6. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหน้าบา้นนายสมาน  
คำหนูไทย - เขตชลประทานเขื่อน
ห้วยหลวง หมู ่1 บ้านโคกสะอาด 

91,800.00 
(เงินสะสม) 

91,800.00 91,800.00 0.00 

7. 

1.ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบริเวณรอบวัดมงคลนิเวศน์วัด
บ้าน  หมู่ 8 บา้นนาสมบูรณ์ 

41,800.00 
(เงินสะสม) 

41,800.00 41,800.00 0.00 

8. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายบ้านดงเจริญ - หว้ยหนองพู่/ 
ห้วยกระตึบ หมู่ 8 บา้นนาสมบูรณ์ 

128,000.00 
(เงินสะสม) 

128,000.00 128,000.00 0.00 
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9. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน ตลอดสาย   
หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ 

120,000.00 
(เงินสะสม) 

120,000.00 120,000.00 0.00 

10. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางประนอม ตลอด
สาย หมู ่3 บา้นดอนปอแดง 

153,090.00 
(เงินสะสม) 

153,090.00 153,090.00 0.00 

11. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางอัมพร  (นอกทุ่ง) 
ตลอดสาย  หมู่ 10 บา้นศรีบูรพา 

178,605.00 
(เงินสะสม) 

178,605.00 178,605.00 0.00 

12. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายบรรจง แสง
สุวรรณ ตลอดสาย หมู่ 10  
บ้านศรีบูรพา 

290,000.00 
(เงินสะสม) 

290,000.00 290,000.00 0.00 

13. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสุดเขตเทศบาลนิคมฯ- 
ถนนสามแยกบ้านนางบุญเรือง หมู่ 4  
บ้านห้วยหินลาด 

300,000.00 
(เงินสะสม) 

300,000.00 300,000.00 0.00 

14. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายสี่แยกบา้นนายที-หนา้
วัดอรุณรังษี บ้านดงเจริญ หมู่ 5  
บ้านนิคมฯ4 

489,000.00 
(เงินสะสม) 

489,000.00 489,000.00 0.00 

15. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาซ่ึงไม่เกี่ยว
กีบครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือได้มา
ซ่ึงครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 

32,340.00 
(เงินสะสม) 

32,340.00 32,340.00 0.00 

16. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(คสล.) ถนนสายหน้าบ้านนายจรูญ 
พัดมณี เช่ือมต่อ เขตทางแยกบ้าน
หนองอ้อ (เขต ทต.หนองบัวบาน)  
หมู่ 7 บ้านดงเจริญ 

422,000.00 
(เงินสะสม) 

422,000.00 422,000.00 0.00 

17. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ลงหินคลุก ถนนสายบา้นนายคำ แสง
รัตน์ ตลอดสาย หมู่ 1  
บ้านโคกสะอาด 

160,500.00 
(เงินสะสม) 

160,500.00 160,500.00 0.00 

18. 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ลงหินคลุก ถนนสายไปหนองบัว 
(สาธารณะประโยชน์)  

146,000.00 
(เงินสะสม) 

146,000.00 146,000.00 0.00 
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สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด 

19. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการงานวางท่อระบายนำ ้คสล. 
พร้อมบ่อพกัน้ำ คสล. (แบบร่องวี) 
ถนนสายขา้งบ้านนายบุญส่ง   
สุริยะเดช  ตลอดสาย  
หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด 

50,000.00 
(เงินสะสม) 

50,000.00 50,000.00 0.00 

20. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการงานติดต้ังราวเหล็กกันตกบ่อ
บำบัดน้ำเสีย บริเวณถนนคุ้มน้ำ  
หมู่ที่ 1 บ้านโคกสะอาด 

28,400.00 
(เงินสะสม) 

28,400.00 28,400.00 0.00 

21. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสาย
หน้าบ้านนายชยัวัฒน์ มาตร์แสง 
(ผญ.บ.ม.2) หมู่ที่ 2  
บ้านเขื่อนหว้ยหลวง 
 

294,000.00 
(เงินสะสม) 

294,000.00 294,000.00 0.00 

22. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(คสล.) ถนนสายรอบวัดป่าบา้น หว้ย
หินลาดเชื่อมต่อระหว่าง 
บ้านโนนสง่า หมู่ที ่4  
บ้านห้วยหินลาด 
 

278,000.00 
(เงินสะสม) 

278,000.00 278,000.00 0.00 

23. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(คสล.) ถนนสายหน้าบ้านนางโสภา 
อันไฮ ตลอดสาย หมู่ที่ 3 บา้นดอน
ปอแดง 

79,000.00 
(เงินสะสม) 

79,000.00 79,000.00 0.00 

24. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(คสล.) ถนนสายหน้าบ้านนายวิชยั ผา
จันดี ตลอดสาย หมู่ที่ 3  
บ้านดอนปอแดง 

236,000.00 
(เงินสะสม) 

236,000.00 236,000.00 0.00 

25. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
(คสล.) ถนนสายทางเข้าบา้นนายก้าน 
กุตาสี ตลอดสาย หมู ่3  
บ้านดอนปอแดง 

211,000.00 
(เงินสะสม) 

211,000.00 211,000.00 0.00 

26. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบอาคารฌาปนกจิสถาน 
(เมรุ) ป่าช้าสาธารณประโยชน์  
หมู่ที่ 7  บา้นดงเจริญ 

154,000.00 
(เงินสะสม) 

154,000.00 154,000.00 0.00 
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27. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสุดเขตเทศบาลฯ – 
สามแยกบ้านบา้นบุญเรือง หมู่ที่ 4 
บ้านห้วยหินลาด 

369,000.00 
(เงินสะสม) 

369,000.00 369,000.00 0.00 

28. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ถนนสาย
บ้านนิคมฯ4 เช่ือมต่อระหวา่งบ้าน ดง
เจริญ ตลอดสาย  หมู่ที ่5  
บ้านนิคมฯ4 

100,500.00 
(เงินสะสม) 

100,500.00 
 

100,500.00 
 

0.00 

29. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ถนนสายบ้านนางทองมี 
นาเลิศ ตลอดสาย หมู่ที่ 7  
บ้านดงเจริญ 

28,000.00 
(เงินสะสม) 

28,000.00 28,000.00 0.00 

30. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ถนนสายหน้าบา้นนาง
ขวัญจิตร คูณแกว้ (ฟาร์มไก่) ตลอด
สาย หมู่ที ่10 บ้านศรีบูรพา 

340,000.00 
(เงินสะสม) 

340,000.00 340,000.00 0.00 

31. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ลงหินคลุก ถนนสายทางเข้าหอถัง
ประปาหมู่บา้น ตลอดสาย  
หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา 

39,000.00 
(เงินสะสม) 

39,000.00 39,000.00 0.00 

32. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการงานวางท่อระบายนำ ้คสล. 
พร้อมบ่อพกัน้ำ คสล. และรางระบาย
น้ำ คสล. (แบบร่องวี) ถนนสายบ้าน
นายชาย-บา้นนายสงคราม แกว้ทอง 
ตลอดสาย หมู่ที ่10 บ้านศรีบูรพา 

416,000.00 
(เงินสะสม) 

416,000.00 416,000.00 0.00 

33. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ถนนสายหน้าสำนกังาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
ตลอดสาย 

346,000.00 
(เงินสะสม) 

346,000.00 346,000.00 0.00 

34. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) หูช้างถนนภายในพื้นที่ อบต.
โคกสะอาด (จำนวน 8 หมู่บ้าน) 

22,600.00 
(เงินสะสม) 

22,600.00 22,600.00 0.00 

35. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กสายสี่แยกบ้านนายที – 
หน้าวัดอรุณรังสี หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ  
หมู่ที่ 5 บ้านนิคมฯ4 

24,700.00 
(เงินสะสม) 

24,700.00 24,700.00 0.00 

36. 
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายปั้มน้ำมัน-สายบา้นโสกแก 

467,200.00 
(เงินสะสม) 

467,200.00 467,200.00 0.00 
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สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(สะพานข้ามห้วยกระตึบ)  หมู่ที ่10 
บ้านศรีบูรพา 

37. 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ลงหินคลุก       หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , 
หมู่ที่ 4   

299,800.00 
(เงินสะสม) 

299,800.00 299,800.00 0.00 

38. 

2.ด้านการส่งเสริมด้านการ
กีฬา การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

* ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม
งานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 

7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 

39. 

2.ด้านการส่งเสริมด้านการ
กีฬา การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

* ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
(สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.) 

840,000.00 780,000.00 780,000.00 60,000.00 

40. 

2.ด้านการส่งเสริมด้านการ
กีฬา การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

* ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
(สำหรับศูนย์เด็กฯ) 

196,000.00 109,680.00 109,680.00 86,320.00 

41. 

2.ด้านการส่งเสริมด้านการ
กีฬา การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

* ค่าใช้จ่ายเป็นค่ากจิกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (สำหรับศูนย์เด็กฯ) 

15,480.00 9,460.00 9,460.00 6,020.00 

42. 

2.ด้านการส่งเสริมด้านการ
กีฬา การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

* ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) 

61,200.00 61,200.00 61,200.00 0.00 

43. 

2.ด้านการส่งเสริมด้านการ
กีฬา การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

* ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(สำหรับศูนย์เด็กฯ) 

10,800.00 6,600.00 6,600.00 4,200.00 

44. 
2.ด้านการส่งเสริมด้านการ
กีฬา การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

* ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 
(สำหรับศูนย์เด็กฯ) 

7,200.00 4,400.00 4,400.00 2,800.00 
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ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

45. 

2.ด้านการส่งเสริมด้านการ
กีฬา การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น 

* ค่าใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 
(สำหรับศูนย์เด็กฯ) 

7,200.00 4,400.00 4,400.00 2,800.00 

46. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนของประชาชน และ
นันทนาการ 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,272,800.00 5,220,700.00 5,220,700.00 52,100.00 

47. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนของประชาชน และ
นันทนาการ 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,382,400.00 1,166,400.00 1,166,400.00 216,000.00 

48. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนของประชาชน และ
นันทนาการ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 70,000.00 60,000.00 60,000.00 10,000.00 

49. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนของประชาชน และ
นันทนาการ 

* เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (ส.ปสช.) 

76,300.00 76,300.00 76,300.00 0.00 

50. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนของประชาชน และ
นันทนาการ 

สำรองจ่าย 150,000.00 30,100.00 30,100.00 119,900.00 

51. 
4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และ

* โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 
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เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนของประชาชน และ
นันทนาการ  

52. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนของประชาชน และ
นันทนาการ  

* โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดลดปัญหาอาชญากรรม 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

53. 

4.ด้านการส่งเสริมด้าน
สุขภาพอนามัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนของประชาชน และ
นันทนาการ  

* ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

160,000.00 160,000.00 160,000.00 0.00 

54. 

5.ด้านการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี และการ
ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน และธรรมาภิบาล 

โครงการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) 2 ชั้น หลังใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จำนวน 
3,010,000 บาท  

2,156,000.00 1,960,000.00 0.00 196,000.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

387 324,420,400.00 37 6,574,954.45 37 6,574,954.45 37 6,574,954.45 

2.2.ด้านการส่งเสริมด้านการกีฬา การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และ   
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

19 2,481,880.00 9 1,174,880.00 8 982,740.00 8 982,740.00 

3.3.ด้านการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
เกษตรปลอดภัย พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว และการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

3 580,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

4.4.ด้านการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามยั พัฒนา
คุณภาพชีวิต สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนของประชาชน และนันทนาการ 

39 13,080,000.00 9 7,246,500.00 8 6,828,500.00 8 6,828,500.00 

5.5.ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและ
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน และธรรมาภิ
บาล 

18 10,835,000.00 1 2,156,000.00 1 1,960,000.00 - 0.00 

6.6.ด้านการพัฒนาการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

14 15,730,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

รวม 480 367,127,280.00 56 17,152,334.45 54 16,346,194.45 53 14,386,194.45 

 

ช. ผลการดำเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ ดำเนินงานที่สำคัญ 
ดังนี้ (อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ) 

    1. โครงการจัดทำเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 
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    2. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง (ซอยบ้านนายประเสริฐ  อยู่สูงเนิน) 
 
 
 
 
 
 
 

    3. โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง(ซอยบ้านนายดาว) 
 
 
 
 
 
 
 

    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายน้อย  ดาวพระศุกร์ หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา 
 
 
 
 
 
 

    5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายหน้าบ้านนายประเวศ สิงวิเศษ - เขตชลประทานเขื่อนห้วยหลวง หมู่ท่ี 1 บ้านโคกสะอาด 
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    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสมาน คำหนูไทย – เขตชลประทานเขื่อนห้วยหลวง หมู่ท่ี 1 บ้านโคกสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
    7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายบรเิวณรอบวัดมงคลนิเวศน์วัดบ้าน หมูท่ี่ 8 บ้านนาสมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
    8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายบ้านดงเจริญ - ห้วยหนองพู่/ห้วยกระตึบ หมู่ที่ 8 บ้านนาสมบูรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
    9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายสูบน้ำประปาหมู่บ้าน ตลอดสาย หมู่ 8 บ้านนาสมบูรณ์ 
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    10. โครงการก่อสร้างนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางประนอม ตลอดสาย หมู่ 3 บ้านดอนปอแดง 
 
 
 
 
 
 
 

    11. โครงการก่อสร้างนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอัมพร (นอกทุ่ง) ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา 
 
    12. โครงการก่อสร้างนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบรรจง  แสงสุวรรณ  ตลอดสาย หมู่ 10 บ้านศรีบูรพา 
 
 
 

 
 
   
 

    13. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุดเขตเทศบาลนิคมฯ - สามแยกบ้านนางบุญเรือง หมู่ 4 บ้านห้วยหินลาด 
 

    14. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนายที-หน้าวดัอรุณรังสีบ้านดงเจริญ หมู่ 5 บ้านนิคมฯ4 
 
 
 
 
 
 
 
 

    15. โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งไม่เก่ียวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
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    16. โครงการก่อสร้างนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายจรูญ  พัดมณี เชื่อมต่อเขตทางแยกบ้านหนองอ้อ   
         (ทต.หนองบัวบาน) ตลอดสาย หมู่ 7 บ้านดงเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 

      17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายหน้าบา้นนายคำ  แสงรัตน์ ตลอดสาย หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด   

 
 
 
 
 
 

      18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ลงหินคลุก) สายไปหนองบัว (สาธารณะฯ) ตลอดสาย หมู่ 1 บ้านโคกสะอาด   
 
 
 
 
 
     
      19. โครงการงานวางท่อระบายย้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (แบบร่องวี) สายข้างบ้านนายบุญส่ง  สุริยะเดช   
           ตลอดสาย หมู่ที่ 1  บ้านโคกสะอาด  
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    20. โครงการงานติดตั้งราวเหล็กกันตกบ่อบัดน้ำเสียบริเวณคุ้มน้ำ หมู่ที่ 1  บ้านโคกสะอาด  
 
 
 
 
 
     
 
     21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายหนา้บ้านนายชัยวัฒน์  มาตร์แสง (ผญ.บ.ม.2) หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง  

 
 
 
 
 
 
 
     22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบวัดป่าบา้นห้วยหินลาด เชื่อมต่อบ้านโนนสงา่ หมู่ที่ 4 บา้นห้วยหินลาด  
 
 
 
 
 
 
   
   23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางโสภา  อันไฮ  ตลอดสาย หมู่ที่ 3  บ้านดอนปอแดง  
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     24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายวิชัย  ผาจันดี  ตลอดสาย หมู่ที่ 3  บ้านดอนปอแดง  
 
 
 
 
 
 
 
     25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายก้าน  กุตาสี  ตลอดสาย หมู่ที่ 3  บ้านดอนปอแดง  
 
 
 
 
 
 
 
     26. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารฌาปนกิจสถาน (เมรุ) ป่าช้าสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ  
 
 
 
 
 
 
 
     27. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสดุเขตเทศบาลฯ-สามแยกบ้านนางบุญเรือง หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด 
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     28. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนิคมฯ4เชื่อมต่อบ้านดงเจริญ ตลอดสาย หมู่ที่ 5 บา้นนิคมฯ4 
 
 
 
 
 
 
 
     29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองมี  นาเลิศ ตลอดสาย หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ  
 
 
 
 
 
 
 
     30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางขวัญจิตร  คุณแก้ว(ฟาร์มไก่) หมู่ที่ 10 บ้านศรบีูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
    

  31. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงหนิคลุก สายทางเข้าหอถังประปาหมู่บ้าน ตลอดสาย หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา 
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32. โครงการงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (แบบร่องวี) สายบ้านนายชาย-บ้านนายสงคราม แก้วทอง     

  ตลอดสาย หมู่ที่ 10 บา้นศรีบูรพา 
 
 
 
 
 
 

     33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตลอดสาย 
  
 
 
 
 
 

     34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หูช้าง ถนนสายภายในพ้ืนที่ อบต.โคกสะอาดจำนวน 8 หมู่บ้าน  (ม.4) 
 
 
 
 
 
 
 
          

                 - โครงการก่อสร้างถนน คสล. หูช้าง  (หมู่ที่ 7 บ้านดงเจริญ) 
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                     - โครงหารก่อสร้างถนน คสล. หู้ช้าง (หมู่ที่ 8  บ้านนาสมบูรณ์) 

 

 

 

 
 

      35. โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกบ้านนายที - หน้าวัดอรุณรังสี  หมู่ที่ 5 บ้านนิคมฯ4 
    
 
 
 
 
 

      36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปั้มนำ้มัน-สายบ้านโคกแก (สะพานข้ามห้วยกระตึบ) หมู่ที่ 10 บ้านศรีบรูพา 

 
 
 
 
 
 
 

     37. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก หมู่ที่ 2  บ้านเขื่อนห้วยหลวง  หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง  และ  
           หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด 
 - หมู่ที่ 2 บ้านเขื่อนห้วยหลวง 
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          - หมู่ที่ 3 บ้านดอนปอแดง 
 
 
 
 
 
 

  - หมู่ที่ 4 บ้านห้วยหินลาด 
 
 
 
 
 
 
     38. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี 
     39. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน (สำหรับโรงเรียน สังกัด สพฐ.) จำนวน 3  แห่ง 
     40. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวัน (สำหรับศูนย์เด็กฯ สังกัดกรมศาสนา เลือกแบบที่ 3) จำนวน 1  ศูนย์ 
     41. ค่าใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สำหรับศูนย์เด็กฯ) 
     42. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์เด็กฯ 
     43. ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน (สำหรับศูนย์เด็กฯ) 
     44. ค่าใช้จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน (สำหรับศูนย์เด็กฯ) 
     45. ค่าใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน (สำหรับศูนย์เด็กฯ) 
     46. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
     47. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
     48. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
     49. โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส.ปสช.) 
     50. โครงการเบิกจ่ายจากเงินสำรองจ่าย (กรณีฉุกเฉินต่าง ๆ) 
     51. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองอุดรธานี 
     52. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดลอปัญหาอาชญากรรม 
     53. ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านละ20,000.-บาท) 
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     54. โครงการก่อสร้างโครงสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังใหม่ขององค์การบริหารส่วน  
           ตำบลโคกสะอาด (กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป) 
 

.ซ. คณะกรรมการ 
    1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นางสาวบัวใส คุณสมบัติ ประธานกรรมการ(ปลัด อบต. ปฏบิัติหน้าที่
นายก อบต.โคกสะอาด) 

042219949 06-1554-9988 KhoKsaatsao @ gmail.com 

นายสุรเดช นาหนองตูม กรรมการ (ส.อบต.หมู ่1) 042219949 0833562665 KhoKsaatsao @ gmail.com 

นายประเสริฐ อยู่สูงเนิน กรรมการ (ส.อบต.หมู ่3) 042219949 0913591868 KhoKsaatsao @ gmail.com 

นายสมบัติ พละพร กรรมการ (ส.อบต.หมู ่7) 042219949 0894121287 KhoKsaatsao @ gmail.com 

นายไกรสร สมศรี กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 4) 042219949 0971688233 KhoKsaatsao @ gmail.com 

นางชุมภาวรรณ วัฒนกูล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 8 042219949 0982104618 KhoKsaatsao @ gmail.com 

หัวหน้าสถานีตำรวจภธูรห้วยหลวง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 042219949 - - 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลโคกสะอาด 

กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ) 042237098 0989425961 - 

เกษตรอำเภอเมืองอุดรธาน ี
ประจำตำบลโคกสะอาด 

กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ) 042237123 - - 

พัฒนากรอำเภอเมืองอุดรธาน ี
ประจำตำบลโคกสะอาด 

กรรมการ (ผู้แทนภาคราชการ) 042248685 - - 

นายไพรวรรณ แสนโบราณ กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่1) 042219949 0827386899 - 

นายชัยวัฒน์ มาตร์แสง กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่2) 042219949 0942060285 - 

นายบุญม ีละผิว กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่3) 042219949 0895763311 - 

นางสุวิมล มูลคำ กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่7) 042219949 0836734783 - 

นายบุญจันทร ์ไสอินทร์ กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่8) 042219949 0982104618 - 

นายสวัสดิ์ คำกันหา กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่10) 042219949 0810516418 - 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กรรมการ/เลขานุการ 042219949 06-1554-9988 KhoKsaatsao @ gmail.com 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสะอาด หัวหน้าสว่นการบริหารที่มีหนา้ที่จัดทำแผน 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

042219949 0810618989 KhoKsaatsao @ gmail.com 

นางสาวจิระภา พิมพ์บูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

042219949 0821014911 KhoKsaatsao @ gmail.com 

 



 
หน้า 33 

    2. คณะกรรมการติดตามแผน 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายประพันธ์  แสนสุข ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 042219949 0817403124 - 

นางสุดใจ  ทับทิมใส กรรมการ (ส.อบต. หมู่ 3) 042219949 0899406843 - 

นายธัญญ์  อุปะชาคำ กรรมการ (ประธานสภา อบต.โคกสะอาด) 042219949 0934170022 - 

นายประเทือง  สุบรรณ ์ กรรมการ (ส.อบต.หมู ่8) 042219949 0948878007 - 

นางสาวศิริพร  จันดาหาร กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่4) 042219949 0971688233 - 

นางบุญจันทร ์ ศิลาขวา กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่10) 042219949 0810516418 - 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด-
ศรีบูรพา 

กรรมการ (ผู้แทนหนว่ยงาน) 042219949 - - 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ กรรมการ (ผู้แทนหนว่ยงาน) 042219949 0933784664 - 

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกสะอาด กรรมการ (หวัหน้าสว่นการบริหาร) 042219949 0818728922 KhoKsaatsao @ gmail.com 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
เชียงพิณ 5 บ้านดงเจริญ 

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 042219949 0810553384 - 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสะอาด กรรมการ/เลขานุการ (หวัหน้าสว่นการบริหาร) 042219949 0810553384 KhoKsaatsao @ gmail.com 

นางสาวจิระภา  พิมพบ์ูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) 042219949 0821014911 KhoKsaatsao @ gmail.com 

 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประธานกรรมการ (ปลัด อบต.) 042219949 06-1554-9988 KhoKsaatsao @ gmail.com 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด กรรมการ (รองปลัด อบต.) 042219949 0936491559 KhoKsaatsao @ gmail.com 

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.โคกสะอาด กรรมการ (ผอ.กองคลัง อบต.) 042219949 0808728922 KhoKsaatsao @ gmail.com 

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.โคกสะอาด กรรมการ (ผอ.กองช่าง อบต.) 042219949 0862389882 KhoKsaatsao @ gmail.com 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.โคกสะอาด กรรมการ (ผอ.กองสวัสดิการสังคม) 042219949 0989534588 KhoKsaatsao @ gmail.com 

นางสาวอรญา  สวามิส กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่2) 042219949 0942060285 - 

นางสาวรัชนี  รัฐมนตร ี กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่10) 042219949 0810516418 - 

นายประจกัร  ทวยล ี กรรมการ (ผู้แทนประชาคม หมู ่8) 042219949 0982104618 - 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.โคกสะอาด กรรมการ/เลขานุการ  
(หัวหน้าสว่นการบริหาร) 

042219949 0810618989 KhoKsaatsao @ gmail.com 

นางสาวจิระภา  พิมพบ์ูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
(ผู้ช่วยเลขานุการ) 

042219949 0821014911 KhoKsaatsao @ gmail.com 
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