
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่  อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

สถานะของโครงการ 
หมายเหตุ ด าเนิน 

การเสร็จ 
อยู่ระหว่าง 

การด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด  

ซอยจ้าปีเงิน  บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่  1 
298,000 295,000    

 

๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด  
ถนนร่วมสุขพัฒนา  (ฝั่งแยกหน้าโรงเรียน – ทางระบายน ้าห้วย
สระแร)  บ้านบวกอ่าง  หมู่ที่  2 

265,000 263,000    
 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูผาน้อย            
บ้านร่องไผ่  หมู่ที่  3 

289,000 282,000    
 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด  
ถนนศรีวิชัย  บ้านห้วยไค้  หมู่ที่  4 

108,000 104,500    
 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด  
ถนนน ้าตกห้วยไค้  บ้านห้วยไค้  หมู่ที่  4 

177,000 175,000    
 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกใหญ่ –         
บวกอ่างเก่า  บ้านโคกใหญ่  หมู่ที่  5 

248,000 239,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,200,000.00 4,234,500.00 4,234,500.00 965,500.00 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

เบี ยยังชีพคนพิการ 1,920,000.00 1,689,600.00 1,689,600.00 230,400.00 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต้าบลโคกใหญ่ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
หรือพื นที่ 

55,000.00 54,342.00 54,342.00 658.00 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการอบรมอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพประจ้าปีผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ติดเชื อ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการร่วมกิจกรรมงานวันคน
พิการสากล 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพประจ้าปีผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ติดเชื อ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการให้ความรู้ สัมมนา การ
เข้าถึงสิทธิและการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการสนับสนุนการรวมพลัง
ภาคีบูรณาการจัดตั งสภาเด็กและ
เยาวชน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการสนับสนุนการเรียนรุ้งาน
อาชีพอย่างหลากหลายให้กลุ่ม
สตรี 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการร่วมกิจกรรมงานวันสตรี
สากล 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการฝึกอาชีพเหมาะกับวัย
ผู้สูงอายุ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีผู้น้า 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

๓ 



คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ในต้าบลโคกใหญ่ 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการให้ความรู้ รณรงค์
เสริมสร้างเจตคติในการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันระหว่างหญิง
กับชาย 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจาก
สัตว์ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัด
นก โรคฉี่หนู (โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิง
จุฬาภรณวลัยลักษณ์-อัครราช
กุมารี 

20,000.00 17,030.00 17,030.00 2,970.00 

21. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการควบคุม เฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก 

20,000.00 13,520.56 13,520.56 6,479.44 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการส่งเสริมทันตสุขศึกษาใน
กลุ่มผู้สูงอายุ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอ้าเภอท่าลี่ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติดอ้าเภอท่าลี่ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To Be Number One 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

๔ 



26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดีและการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้
ทัศนศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร บุคลากร 

270,000.00 269,460.00 269,460.00 540.00 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การ
บริหารจัดการที่ดีและการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยก
รรมบุคลากร 

20,000.00 11,900.00 0.00 8,100.00 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เชิอนุรักษ์ น ้าตกห้วยไค้จุดชมวิว 
บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ 4 

10,000.00 9,985.00 9,985.00 15.00 

29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ น ้าตกห้วยไค้บ้าน
ห้วยไค้ หมู่ที่ 4 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออก
ก้าลังกายในหมู่บ้านและที่ท้างาน 

10,000.00 9,100.00 9,100.00 900.00 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาชนโคก
ใหญ่สัมพันธ์ 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

235,200.00 166,500.00 166,500.00 68,700.00 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

81,600.00 62,900.00 62,900.00 18,700.00 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

100,000.00 98,560.00 98,560.00 1,440.00 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

50,000.00 49,400.00 49,400.00 600.00 

๕ 



36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด 
10,000.00 

9,800.00 9,800.00 200.00 

37. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการตั งจุดตรวจเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

15,000.00 9,150.00 9,150.00 5,850.00 

38. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
และเครือข่ายควบคุมไฟป่า 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

39. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดท้าแนวกันชนป้องกัน
และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ทางถนน (จุดเสี่ยงต่าง ๆ) 

15,000.00 9,665.00 9,665.00 5,335.00 

40. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้/ฝึก
ปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์กู้ชีพ/
กู้ภัยต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่และ
สมาชิก อปพร. 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

41. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ด้านการป้องกันอุบัติเหติทางถนน 
ด้านการป้องกันไฟป่า ด้านการ
ซ่อมสร้างภาชนะเก็บกักน ้าช่วง
หน้าแล้ง และรณรงค์เก่ียวกับสา
ธารณภัยอื่นๆ 

15,000.00 3,600.00 3,600.00 11,400.00 

42. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้
ปล่อยตามแหล่งน ้าสาธารณะ
ต้าบลโคกใหญ่ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

๖ 



43. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชด้าริ 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

44. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย การจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษาสภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านต้าบลโคกใหญ่ 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 

45. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
อาชีพและรายได้ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งาน
หลากหลายอาชีพในกลุ่มอาชีพ
หมู่บ้าน 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 
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