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องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



รายงานผลการดำเนินงานในปงบประมาณ 2564 
********************************************************** 

ประกอบดวย 
๑)  นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.1 สนับสนุนสงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่เขาถึงแหลงเรียนรู  ทั้ง

จากแนวนโยบายภาครัฐโดยตรง  และการสมัครใจอีกทั้งสนับสนุนการเรียนรูที่เกิดจากการสืบคนขอมูลจากระเบียบ
เครือขาย  อันเปนทำใหประชาชนไดรับรูขาวสารที่กวางไกล  และทันตอเหตุการณ 

 1.2 ในดานการสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการสืบสานมรดก  ทางภูมิ
ปญญา  ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนตลอดจนวัฒนธรรม  การแสดงออกซึ่งความกตัญูตอบุพการี
และสูงอาย ุ

 1.3 ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนไปตามมาตรฐานที่ราชการกำหนด 
 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลโคงยาง ตามโครงการอาหารกลางวัน  งบประมาณ  452,000  บาท 

2.โครงการอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนในเขตตำบลโคงยาง   งบประมาณ  263,387 90 บาท 

3.โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลโคงยาง   งบประมาณ   61,500   บาท  
4.โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลโคงยาง  งบประมาณ  33,525  บาท 
5.โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคงยาง (คาจัดการเรียนการสอน) 
งบประมาณ  42,500.-  บาท 
6.โครงการอบรมและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุประจำป  งบประมาณ  19,950.-  บาท  
 

2)  ดานสาธารณสุข 
 2.1 สงเสริม สนับสนุนและใหความสำคัญตอกระบวนการและวิธีการดานสาธารณสุข 
 2.2 ดำเนินการใหมีกิจกรรมเพ่ือสนองนโยบายของรัฐ  อันจะกอใหเกิดสุขภาวะที่ดีตอ

ประชาชนในพ้ืนที ่
 2.3 ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับพิษภัยและโทษของสารเสพติด  สงเสริม สนับสนุนใหมี

การจัดกิจกรรมเพ่ือการออกกำลังกาย  การเลนกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป  เพื่อเปนการทอนโอกาส
และลดความเสี่ยงในการใชสารเสพติดและในขณะเดียวกันก็เปนการทำใหมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณขึ้น 

 2.4 ดำเนินการและระงับโรคติดตอ 
 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1.โครงการอบรมสงเสริมอนามัยเจริญพันธุปองกันแกไขปญหาเอดส  และการตั้งครรภในกลุมวัยรุน  งบประมาณ 

  7,802.-   บาท 
2.โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคงยาง   งบประมาณ   100,000   บาท 

3.โครงการสนับสนุนการสำรวจขอมูลจำนวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา  งบประมาณ  3,915.-  บาท 

4.โครงการสงเสริมสุขภาพการปองกันควบคุมโรคติดตอ โรคไมติดตอและโรคอุบัติใหม  งบประมาณ     
   19,130  บาท 
5.โครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก  งบประมาณ  12,803.46  บาท 
6.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  งบประมาณ  46,400.-  บาท 
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3)  ดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
 3.1 สนับสนุน  สงเสริมและใหความรูการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือก  และ

เกษตรอินทรียรวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูแกเกษตรโดยยึดหลัก แนวทางพระราชดำริ “เกษตรพอเพียง” 
 3.2 สงเสริมใหประชาชนไดนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชน  เพ่ือการลดรายจาย

และลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
 3.3 สงเสริมกลุมอาชีพใหเติบโต  และแข็งแรง  และพัฒนาศักยภาพของกลุมได 

 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1.โครงการอบรมผูเลี้ยงสัตวตำบลโคงยาง  งบประมาณ  14,945   บาท 

2.โครงการอบรมเยาวชนเกษตร  งบประมาณ   13,685.-   บาท 

3.โครงการรณรงคไถกลบตอซังขาว  งบประมาณ   9,860   บาท 

4.โครงการจัดทำแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ  งบประมาณ   44,749.-   บาท 
 

4)  ดานสิ่งแวดลอม 
 4.1 จัดใหมีการปรับปรุง  แกไขสภาพสิ่งแวดลอม  สถานที่สาธารณะในพื้นที่ใหมีความ

สะอาดเรียบรอย  ทั้งแมน้ำลำคลองและทางสัญจรตาง ๆ  
 4.2 สงเสริมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษและรักษาสภาพแวดลอมรวมถึง

ความรูเกี่ยวกับการดุแลเรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  อันเปนผลกระทบตอชุมชนโดยรวม 
 

 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1.โครงการคัดแยกขยะตนทาง ป ๒๕๖4   งบประมาณ  22,400.-  บาท 
2.โครงการวันตนไมแหงชาติ  งบประมาณ  3,445.-  บาท 
3.โครงการคลองสวยน้ำใส  งบประมาณ  48,600.-  บาท 
 

5)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 5.1 ดำเนินการกอสราง  ซอมแซม  ปรับปรุงถนนและเสนทางสัญจรในพื้นที่  เพ่ืออำนวย

ความสะดวกในการเดินทาง  และขนสงสินคาของประชาชน 
 5.2 ดำเนินการติดตั้งซอมแซม  ปรับปรุงระบบไฟฟาในสวนที่ใหบริการไมทั่วถึงและสวนที่

ชำรุดเสียหาย 
 5.3 สนับสนุนจัดหาแหลงน้ำอุปโภค  บริโภคใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน 
 5.4 พัฒนาอาคาร  สถานที่และกอสรางลานกีฬาเพ่ือบริการใหชุมชนอยางทั่วถึง 
 

 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
1. โครงการกอสรางถนน คสล.บานขอนสะตือ หมูที่ 2  ตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณ  948,000.-  บาท 
2. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บานขอนไทร  หมูที่ 6  ตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณ  58,038.75  บาท 
3. โครงการซอมแซมถนน คสล. บานคลองพุดซา หมูที่ 4  ตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณ  38,000.-  บาท 
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4.  โครงการกอสรางถนน คสล. บานตะคลองแลง หมูที่ 1 (สายหลังวัดตะคลองแลง) ตำบลโคงยาง  อำเภอ  
สูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  736,800.-  บาท 
5.  โครงการซอมแซมถนนหินคลุก บานตะคลองแลง  หมูที่ 1  (สายสะพานใหม) ตำบลโคงยาง  อำเภอสูง
เนิน  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  127,050.-  บาท 
6.  โครงการปรับระดับถนน คสล.บานขอนสะตือ  หมูที่ 2  (สายบานขอนสะตือ – บานโนน) ตำบลโคงยาง  
อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  1,188,000.-  บาท 
7.  โครงการขยายไหลทางถนน คสล.บานกุดโคลน  หมู ท่ี 8  ตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  งบประมาณ  240,625.-  บาท 
8.  โครงการกอสรางที่จอดรถยนต  ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัด
นครราชสีมา  งบประมาณ  262,000.-  บาท 
9.  โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ  องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  
งบประมาณ  495,000.-  บาท 
 

6)  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 6.1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุมกิจกรรมตามกฎหมาย  อันจะมีผลตอความปลอดภัย

ของประชาชน เชน อสตร. อปพร.  ฯลฯ  เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกและเพ่ิมความมั่นใจในดานความ
ปลอดภัยแกประชาชนในพ้ืนที ่

6.2 สงเสริมมาตรการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1.โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ  งบประมาณ   16,186.-  บาท 
2.โครงการอบรมสงเสริมความรูเก่ียวกับสาธารณภัยและการปองกันภัย   งบประมาณ  12,520.-  บาท 
กับประชาชนตำบลโคงยาง 
 

7)  ดานสังคม  การเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 
 7.1 สงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่ไดรับความรูความเขาใจศึกษาบทบาท  หนาที่ของ

ตนเอง  เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองในทุกระดับ   เพ่ือใหมีความเขาใจถึงผลตาง ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
โดยตรงตอตนเองและชุมชน 

 7.2 รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการมากขึ้น  โดยการเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

 7.3 บริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิ-
บาล  ประกอบดวย  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม  สำนึกรับผิดชอบ
และหลักความคุมคา 

 

 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 ๑.โครงการ อบต. พบประชาชน  งบประมาณ  ๓,๓๘๐.-  บาท 

2.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หมูที่ ๑ - ๘   งบประมาณ   5,181,000.-  บาท 

3.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ หมูที่ ๑ – ๘  งบประมาณ   997,600.-   บาท 
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4.โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  หมูที่ ๑ – ๘  งบประมาณ  30,000.-   บาท 

 5.โครงการอบรมสงเสริมการกลุมอาชีพตำบลโคงยาง   งบประมาณ   10,970.-   บาท 
 

8)  ดานการบริหารจัดการ 
 8.1 สงเสริมแนวทางตามพระราชดำริ 
 8.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสำนักงานใหทันสมัย  และใหเปนไปตามนโยบายของ

รัฐบาล 
 8.3 สงเสริมการพัฒนาการใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง 

 โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

1.โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลักเกณฑการบริหารจัดการที่ดี  งบประมาณ  18,000.-  บาท 
2.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ อบตเพ่ือการสื่อสาร  งบประมาณ   5,000.-  บาท 
3.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   งบประมาณ  80,000.- บาท  

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


