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ประจําป 2563

รายงานผลการดําเนินงาน

ตามคําแถลงนโยบาย

องคการบริหารสวนตําบล
ครบรอบปีท่ี 8

โคกกลอย



นายสุทธิพงศ  โกยสกุล
รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบลโคกกลอย

นายสมบัติ  จินดาพล
นายกองคการบริหารสวน

ตําบลโคกกลอย

นายสมาน  คงบุตร
รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบลโคกกลอย

นายจํารูญ  เผาจํารูญ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบลโคกกลอย

คณะผูบริหาร 
(Board of Khokkloy SAO)

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

ส.อบต. หมูที่ 3
1. นายเอนก สิทธิบุตร
2. นายอุปนันท รุมนาค

ส.อบต. หมูที่ 6
1. นายธเนศ  สีระยา

ส.อบต. หมูที่ 7
1. นายสมชาย  หมึกแดง
2. นายสาโรช  ณรงคทอง

ส.อบต. หมูที่ 8
1. นายสุชิต  ศรีรัฐ

ส.อบต. หมูที่ 9
1. นายโกมุท  ศรีนาค
2. นายสัญญา  ประทุม

ส.อบต. หมูที่ 11
1. นายจรัล  พลีตา

2. นายเลิศพงษ เผาจํารูญ

ส.อบต. หมูที่ 12
1. นางบุษรา  ภูมิรักษ
2. นางหนูพร  จินดาพล

นายดํารง  บุตรชวย

ประธานสภา อบต.โคกกลอย
นายวิโรธ  ขนาบแกว

เลขานุการสภา อบต.โคกกลอย

นายสมเกียรติ  ณ มณี

รองประธานสภา อบต.โคกกลอย

ส.อบต. หมูที่ 5
1. นางชนาพร  ทองทิพย

2. นางสาวณัฐฐินันท ทองฤทธิ์

ส.อบต. หมูที่ 10
1. นายปรีชา  วิเศษ

2. นายอนุวัตร  แจงใจ

ส.อบต. หมูที่ 4
1. นางสาวดารารัตน  หมึกแดง

2. นายภาณุพงศ  ไตรศรี

ส.อบต. หมูที่ 1
1. นางสุรีรัตน  มีปด

2. นางศุภลักษณ  ศุภนาม

ส.อบต. หมูที่ 13
1. นายวิรัต  อรินพาย

ส.อบต. หมูที่ 14
1.นายดลหลา  จันทรจิตร

2.นายมะมุด  ศรีรัฐ
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นายวิโรธ ขนาบแกว

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

นางพรรณรายณ  เวณุผล

หัวหนาสํานักปลัด

นางสาวรุงทิวา  สุขเจริญ

ผูอํานวยการกองคลัง

นายจุฑา  มาศมาลัย

ผูอํานวยการกองชาง

นายศุภโชค  จุมชวย

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

รก. แทน ผอ.กองการศึกษา

นายศุภโชค  จุมชวย

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

นางพรรณรายณ  เวณุผล

หัวหนาสํานักปลัด

รก. แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

หัวหนาสวนราชการ
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คําแถลงนโยบาย
ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลโคกกลอย ผูทรงเกียรติทุกทาน

เนื่องดวย องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ภายใตการบริหารราชการสวนทองถ่ินของคณะผูบริหาร ได

จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามท่ีไดแถลงนโยบายไวตอสภาองคการ

บริหารสวนตําบลโคกกลอย ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทํา

ระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาของทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 13 (5) กําหนดใหผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด

ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจ ภารกิจหนาท่ีท่ีสอดคลองกับ

นโยบาย แผนดําเนินงาน และแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ รวมท้ัง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ 2563 เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบล    

โคกกลอยอันทรงเกียรติ และประกาศใหประชาชนไดรับทราบ เพ่ือสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและการกํากับดูแล

การบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยภายใตหลักธรรมาภิบาล และประโยชนสุขของประชาชน

ตามท่ีกฎหมายบัญญัติในหมวด 14 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

...กาวไกลอยางมีคุณคา กาวหนาอยางมีคุณธรรม...

“พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาเมือง”

(นายสมบัติ  จินดาพล)

นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบหนึ่งป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายสมบัติ  จินดาพล นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

เสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย
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การสงเสริมสนับสนุน เยาวชนและประชาชนใหไดโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและมี

คุณภาพ รวมถึงต้ังอยูในศีลธรรมและจริยธรรมอันดี

1.1 สนับสนุนใหทุกโรงเรียนมีคุณภาพดานการศึกษาในเกณฑมาตรฐาน  ดานการศึกษาและ

ความตองการของชุมชน

1.2 สนับสนุนใหทุกคนปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือและสงเสริมกิจกรรมวัน

สําคัญของศาสนา

1.3 สงเสริมและอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนอยางจริงจัง เชน ประเพณีลอยแพ 

ประเพณีลอยกระทง ประเพณีถือศีลกินเจ ประเพณีสงกรานต ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประเพณีถือ

ศีลอด

1.4 สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําตําบลใหไดมาตรฐาน

1.5 สนับสนุนศูนยจริยธรรม คุณธรรม ประจําชุมชน
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นโยบายดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ งบประมาณ          

ที่ใชไป

งบประมาณ

คงเหลือ
หมายเหตุ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติตําบลโคกกลอย 200,000 187,805 12,195

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 267,050 246,230 20,820

3
โครงการคาอาหารกลางวันสําหรับสถานศึกษาในเขต

พ้ืนท่ีของ อบต.โคกกลอย
2,400,000 2,382,000 18,000

เงินอุดหนุน

4
โครงการจางครูผูสอนใหกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีของ 

อบต.โคกกลอย
324,000 324,000 0

5
โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตําบล

โคกกลอย
25,000 17,346 7,654

6
โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตําบล

โคกกลอย
230,000 163,134 66,866

7 โครงการสืบสานประเพณีถือศัลกินผักตําบลโคกกลอย 30,000 29,155 845

8 โครงการจัดงานเมาวลิด ตําบลโคกกลอย 150,000 150,000 0
เงินอุดหนุน

9 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจํามัสยิด 180,000 180,000 0

10
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในราชดําริฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 100,000 39,960 60,040

รวมงบประมาณท่ีต้ังไว 3,906,050

งบประมาณที่ใชไป 3,719,630

งบประมาณคงเหลือ 186,420
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งบประมาณที่ต้ังไว งบประมาณที่ใชไป งบประมาณคงเหลือ
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2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน

ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตและความเปนอยูของประชาชน คือ ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ท้ัง

ทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จึงเปนภาระหนาท่ีโดยตรงขององคการบริหารสวนตําบล 

จะตองเขาไปดําเนินการ จึงกําหนดนโยบายดังตอไปนี้

2.1 จัดระบบสาธารณูปโภคใหท่ัวถึงทุกหมูบาน น้ําไหล ไฟสวาง ปรับปรุงถนนหนทาง เพ่ือให

ประชาชนทุกหมูบานมีความสะดวกสบายไมเดือดรอน

2.2 สงเสริมโครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ตามจุดเสี่ยง

2.3 ปรับปรุงเมรุทุงโพธิ์ใหไดมาตรฐานปราศจากมลภาวะ
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ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ          

ที่ใชไป

งบประมาณ

คงเหลือ
หมายเหตุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1
โครงการขยายไหลทางพรอมกอสรางคูระบายน้ํา 2 ขาง (ชวง

สามแยกบานดอนในฝง ตะวันออก – บานผูใหญวิโรจน) หมูท่ี 

4

600,000 474,000 126,000

2
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานปาจิ้น หมู 6

413,000 401,000 12,000

3
โครงการกอสรางถนน คสล. สายสะพานโคง – นบโหนด

หมูท่ี 9 (ตอจากโครงการเดิม)
497,000 492,000 5,000

รวมงบประมาณท่ีเบิกจาย 1,367,000 143,000

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ          

ที่ใชไป

งบประมาณ

คงเหลือ
หมายเหตุ

ขอบัญญัติงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต้ังจายรายการใหม)

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บานปาเอม) หมูท่ี 

5

320,000 312,000 8,000
ต้ังจาย

รายการ

ใหม ปงบ

ประมาณ

พ.ศ.2562

5
โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานจิตตนรินทร หมู 3

451,000 434,000 17,000

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิมพระเกียรติ 

4 หมูท่ี 3

437,000 409,000 28,000

7
โครงการกอสรางหองน้ํา – สุขาสาธารณะหานปาสตอ หมูท่ี 3

250,000 250,000 0

รวมงบประมาณท่ีเบิกจาย 1,405,000 53,000
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ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ          

ที่ใชไป

งบประมาณ

คงเหลือ
หมายเหตุ

จายเงินสะสม

8
โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ซอย 1/5 หมู 14 115,000 114,000 1,000

เงินสะสม

9
โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย     

เขาปหลาย 3 หมู 14
323,000 323,000 0

รวมงบประมาณท่ีเบิกจาย 437,000 1,000

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ งบประมาณ          

ท่ีใชไป

งบประมาณ

คงเหลือ
หมายเหตุ

แผนงานเคหะและชุมชน

10 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยนาใต 1/3 (บานนายดํารงค

บุตรชวย) หมูท่ี 6

300,000

8,365.53

56,752.94 เงินอุดหนุน

11
โครงการขยายเขตไฟฟาหมู 9 – หมู 12

50,152.63

12 โครงการขยายเขตไฟฟาสายเขาพัง หมู 12 50,465.17

13
โครงการขยายเขตไฟฟาซอยบานฝรั่ง หมู 12

71,966.00

14
โครงการติดต้ังโคมไฟสาธารณะ หมู 1

7,526.56

15 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายทานา – กม.6 ชวงหนามัสยิด 

– ทางหลวง 402 หมูท่ี 14

47,927.37

16 โครงการขยายเขตไฟฟาสนามกีฬาทุงโพธิ์ หมู 12 6,843.80

รวมงบประมาณท่ีเบิกจาย 243,247.06 56,752.94

รวมงบประมาณท่ีต้ังไว 3,706,000

งบประมาณท่ีใชไป 3,452,247.06

งบประมาณคงเหลือ 253,752.94
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นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน

๑๑

งบประมาณ

ที่ต้ังไว

50%

งบประมาณท่ี

ใชไป

47%

งบประมาณ

คงเหลือ

3%
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3. นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

เขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม สมบูรณท้ังชายทะเลและ

น้ําตก เปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว และมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือสรางความประทับใจ

และความพอใจในการเดินทางมาเยือนตําบลโคกกลอย จึงกําหนดนโยบายดังตอไปนี้

3.1  สงเสริมเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายไดของประชาชนโดยจัดฝกอบรมอาชีพพัฒนา

ฝมือใหดีย่ิงขึ้น เพ่ือเพ่ิมมูลคาและรายได

3.2   สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ  OTOP

3.3   สงเสริมพัฒนาธุรกิจทองเท่ียว และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

3.4 พัฒนาหานปาสะตอใหเปนสวนสาธารณะ

3.5 สงเสริมกลุมอาชีพดานการเกษตร ประมง และการปศุสัตว

๑๒

จากสถานการณโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID - 19) ซึ่งสงผลกระทบและความเสียหายเปนวงกวาง

องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยจึงไดจัดโครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID 

-19) โดยไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งจัดฝกอบรมทาํหนากากอนามัยแบบ

ผา โดยมีกลุมเปาหมาย คือ อสม., บุคลากร อบต.โคกกลอย, ผูสูงอายุ, ผูนําทองที่, ผูนําทองถิ่น และกลุม

สตรีในพื้นที่ อบต.โคกกลอย จากโครงการทําใหเกิดผลิตภัณฑ การสรางรายได อีกทั้งยังสามารถตอยอดใน

การสรางงาน สรางอาชีพตอไปอีกดวย 
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อบต.โคกกลอยยังมีการเตรียมความพรอมการเปดกิจการ/สถานประกอบการเพื่อปองกัน

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) ภายในเขตพื้นที่ อบต. โคกกลอย ตามคําส่ัง

ของจังหวัดพังงา โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับลงทะเบียนผูที่มีความประสงคจะเปด

กิจการ/สถานประกอบการ และใหคณะกรรมการประเมินเพื่อเตรียมความพรอมการเปด

กิจการ/สถานประกอบการเพื่อปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19)

ระดับอําเภอออกตรวจประเมินกิจการ/สถานประกอบการ โรงแรม รีสอรท หรือสถานที่อื่น ๆ ที่

มีลักษณะคลายคลึงกันอยางตอเนื่อง

นโยบายดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
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4. นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ

การออกกําลังกายและการเลนกีฬา นอกจากจะทําใหผูท่ีเลนกีฬามีสุขภาพอนามัยท่ีดีแลว ยัง

สงผลใหเกิดความสามัคคีและความมีน้ําใจเปนนักกีฬาเกิดข้ึนกับหมูคณะอีกดวย  ทําใหประชาชนมี

สุขภาพท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี จึงไดกําหนดนโยบายดังตอไปนี้

4.1 สงเสริมใหมีการแขงขันกีฬาสากลนิยม และกีฬาพ้ืนบาน เพ่ือความเปนเลิศและความสามัคคี

4.2 จัดสรางสถานท่ีออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ และอนามัยท่ีดีของชุมชน

4.3 รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โรคเอดสและอบายมุขตาง ๆ

4.4 ควบคุมปองกันโรค และพาหะนําโรคทุกชนิด กําจัดหนู แมลงสาบและยุง  อยางตอเนื่อง

4.5 สนับสนุนนักกีฬาใหกาวหนาสูระดับอาชีพ

๑4
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นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ

๑5

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ          

ที่ใชไป

งบประมาณ

คงเหลือ
หมายเหตุ

1
โครงการจัดการแขงขันกีฬา - กรีฑานักเรียนของ

ตําบลโคกกลอย
200,000 108,000 92,000

2
โครงการจัดการแขงขันวอลเลยบอล 

อบต.โคกกลอยคัพ
150,000 135,182 14,818

3 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทตางๆ 200,000 135,642 64,358

4 โครงการกอสรางหลังคาเครื่องออกกําลังกาย ณ 

สนามกีฬาตําบลโคกกลอย หมูท่ี 10
560,000 376,000 184,000 เงินสะสม

รวมงบประมาณท่ีต้ังไว 1,110,000

งบประมาณที่ใชไป 754,824

งบประมาณคงเหลือ 355,176

50%

34%

16%

งบประมาณท่ีตั้งไว งบประมาณท่ีใชไป งบประมาณคงเหลือ
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5. นโยบายดานสังคม

นอกจากหนวยครอบครัว ซ่ึงเปนหนวยพ้ืนฐานการดําเนินชีวิต และประชาชนทุก

คนเปนสมาชกิของสังคม ซ่ึงปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง สงผลกระทบตอครอบครัว ประชาชน 

จึงตองรวบรวมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  ในการดูแลสังคมรวมกัน จึงกําหนดนโยบาย 

ดังตอไปนี้

5.1 สนับสนุนโครงการชวยเหลือผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส

5.2 สนับสนุนการมีสวนรวมในการปราบปรามสิ่งเสพติด

5.3 สงเสริมกิจกรรมของผูนําชุมชน กลุมสตรี อสม. อปพร.

5.4 จัดเวทีประชาคมหมูบาน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากชุมชนทุก

พ้ืนท่ีรวมท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาคมทุกสาขาอาชีพ ทุกระดับ

5.5 จัดทํารายการ อบต. พบประชาชนทางสถานีวิทยุ

5.6 สงเสริมหนวยกูภัยประจําทองถิ่น

๑6
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นโยบายดานสังคม

๑7

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ          

ที่ใชไป

งบประมาณ

คงเหลือ
หมายเหตุ

1 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 20,296 29,704

2 โครงการอบรมดานอัคคีภัยใหกับสถานศึกษา 100,000 91,860 8,140

3
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

อบต.โคกกลอย
94,365 94,365 0 เงินสะสม

รวมงบประมาณท่ีต้ังไว 244,365

งบประมาณที่ใชไป 206,521

งบประมาณคงเหลือ 37,844
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นโยบายดานสังคม

๑8

งบประมาณท่ีตั้งไว

50%งบประมาณท่ีใชไป

42%

งบประมาณคงเหลือ

8%
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6. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ถือเปนสิ่งล้ําคามหาศาล เปนท่ีมารายไดของภาคธุรกิจ

ทองเท่ียว หากทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ถูกทําลายจะสงผลตอบรรยากาศของโลก เชน ภาวะโลกรอน 

รวมถึงภัยพิบัติธรรมชาติตาง ๆ จึงไดกําหนดนโยบายดังตอไปนี้

6.1 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน สถานท่ีตาง ๆ ใหเปนท่ีพักผอนหยอนใจและแหลงทองเท่ียวของ

ตําบล

6.2 รณรงคใหทุกภาคสวน ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ไดตระหนักถึงคุณคา  และรวมกันรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการรณรงคลดภาวะโลกรอน

6.3 วางระบบแกไขปญหาน้ําทวมซํ้าซาก และระบบปองกันภัยซ่ึงเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติ

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บขยะมูลฝอยตามถนน และตรอกซอกซอยตาง ๆ อยางท่ัวถึง

และเปนธรรม

๑9
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นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

20

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ          

ที่ใชไป

งบประมาณ

คงเหลือ
หมายเหตุ

1 โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร 100,000 60,625 39,375

2
โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการรักษา

สิ่งแวดลอม
100,000 98,130 1,870

3 โครงการทองถิ่นสวยดวยมือเรา 50,000 11,100 38,900

4 โครงการปลูกปา 50,000 10,150 39,850

ตั้งจายรายการ

ใหม 

ปงบประมาณ 

2563

รวมงบประมาณท่ีต้ังไว 300,000

งบประมาณที่ใชไป 180,005

งบประมาณคงเหลือ 119,995

งบประมาณท่ีตั้งไว

50%งบประมาณท่ีใชไป

30%

งบประมาณคงเหลือ

20%



วารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ อบต.โคกกลอย ประจําป 2563

7. นโยบายดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

มนุษยทุกคนตองการคุณภาพชีวิตท่ีดี ความเปนจริงประชาชนมีความเปนอยูอยางไมเทา

เทียมกัน องคกรปกครองทองถ่ินจึงตองดูแลเอาใจใส  เพ่ิมเติมสิ่งท่ีขาดหายไป จึงไดกําหนดนโยบาย

ดังตอไปนี้

7.1 สงเสริมเครือขายกลุมพัฒนาสตรีใหมีความเขมแข็ง

7.2 สนับสนุนพัฒนาศักยภาพ อสม. ใหมีความม่ันคง เขมแข็งเพ่ือการใหบริหารและการ

จัดการสาธารณสุขท่ีดี

7.3 สนับสนุนใหขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดี 

ตอการปฏิบัติงาน

7.4 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ระดับตําบล

๒1
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นโยบายดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๒2

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ          

ที่ใชไป

งบประมาณ

คงเหลือ
หมายเหตุ

1
โครงการรณรงคปองกันโรค ควบคุมโรคติดตอในเขต 

อบต.โคกกลอย
100,000 40,340 59,660

2 โครงการประชาสัมพันธดานสุขภาพ 10,000 4,900 5,100

3 โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร 50,000 48,075 1,925

รวมงบประมาณท่ีต้ังไว 160,000

งบประมาณที่ใชไป 93,315

งบประมาณคงเหลือ 66,685

งบประมาณ

ที่ต้ังไว

50%งบประมาณท่ี

ใชไป

29%

งบประมาณ

คงเหลือ

21%
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8. นโยบายดานการบริหาร การเมืองการปกครอง

การดําเนินงานท่ีนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน ความอยูดีมีสุขของประชาชน  จะตองมีการบริหารโดย

ยึดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (ธรรมาภิบาล) โดยเนน

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดแผนและรวมแกไขปญหา จึงไดกําหนดนโยบายดังตอไปนี้

8.1 สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคประชาชนและประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

8.2 ปรับปรุงและสงเสริมการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เพ่ือเปนแนวทางในการ

ทํางานเพ่ือมุงสูการเปนองคกรสมัยใหม

8.3 สงเสริมการสรางความเขมแข็งเครือขาย อปพร. เพ่ือชวยรักษาความสงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยของชุมชน

8.4 พัฒนาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหกับบุคลากรในองคกรเพ่ือ

ประโยชนในการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน

8.5 สนับสนุนและพัฒนาองคกรและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย  โดยจัดใหมี

การฝกอบรมและสงเสริมศักยภาพบุคลากรใหมีความรู  ความพรอมในการใหบริการประชาชนอยางเต็มท่ีและ

ดวยความเต็มใจ
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ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณ

งบประมาณ          

ที่ใชไป

งบประมาณ

คงเหลือ
หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 500,000 152,270 347,730

รวมงบประมาณท่ีต้ังไว 500,000

งบประมาณที่ใชไป 152,270

งบประมาณคงเหลือ 347,730

งบประมาณท่ีตั้งไว

50%

งบประมาณท่ีใชไป

15%

งบประมาณคงเหลือ

35%



สรุปบัญชีรายรับ
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

วารสารเพ่ือการประชาสัมพันธ อบต.โคกกลอย ประจําป 2563

ภาษีอากร  3.35%

คาธรรมเนียม  2.41%

รายไดจากทรัพยสิน  

0.91%
รายไดเบ็ดเตล็ด 

0.25%
รายไดรัฐบาลจัดสรรให 

56.97%
รายไดรัฐบาลอุดหนุน

ให 36.08%

รายรับจาํแนกตามแผนงาน

หมวดภาษีอากร 2,187,561.15

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 1,577,648

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 594,741.67

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 166,082

รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให 37,164,795.06

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให 23,540,760

รวมรายรับท้ังสิ้น 65,231,587.88
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งบกลาง 15,774,743.50

งบบุคลากร 18,563,767.77

งบดําเนินงาน 10,936,989.25

งบลงทุน 10,050,250

งบเงินอุดหนุน 3,175,367.06

รวมคาใชจายทั้งส้ิน 58,501,117.58

งบกลาง, 29.85%

งบบุคลากร, 33.13%

งบดําเนินงาน, 17.87%

งบลงทุน, 11.75%
งบเงินอุดหนุน, 7.44%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

งบกลาง งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
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องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย

99 หมูที่ 3 อําเภอตะกั่วทุง จังหวัดพังงา 82140

โทรศัพท 0-7658-1963

www.kokkloy.go.th
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