
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 

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

     ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ

ดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 

30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอ สภาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วไป

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

     ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ขอ 30(5) องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํา

งบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคการ

บริหารสวนตําบลคลองกระบือ ดังน้ี 
 

ก. วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  

    "ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมกตัญู เรียนรูตลอดชีวิต" 
 

ข. พันธกิจ ขององคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

    1.สงเสริมอาชีพ สรางรายไดดวยภูมิปญญาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.สรางครอบครัวที่อบอุน สรางความรัก ความกตัญูกตเวทีใหเกิดข้ึนในสังคม  

    3.สงเสริมการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต  

    4.พัฒนาสังคม สรางชุมชนที่เขมแข็งและย่ังยืน 

    5.สงเสริม สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตรไว 5 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 

        1. การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาที่อยูอาศัย ถนน สะพาน ทางเทา การประปา การไฟฟา 

        2. การขุด ขุดลอกคู คลอง คูสงนํ้า การปรับปรุงซอมแซมทางระบายนํ้า คันสงนํ้า ฝงทอระบายนํ้า 



    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

        1. สงเสริมการเกษตร การประกอบอาชีพ ภูมิปญญาทองถ่ิน สรางรายไดใหกับประชาชน 
 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

        1. การสังคมสงเคราะห การสวัสดิการสังคมเด็ก ผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 

        2. การศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) สงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษา กิจกรรม 

การศึกษา การกีฬาโรงเรียน 

        3. การสาธารณสุข สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณสุข การรณรงค ประชาสัมพันธใหความรู 

และการปองกันโรคตางๆ 

        4. การศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน การสงเสริมสนับสนุน อนุรักษ สืบสานเอกลักษณ ประเพณีวัฒนธรรม 

ของทองถ่ิน 

        5. การกีฬาและนันทนาการ การสงเสริมการออกกําลังกายและเลนกีฬาตางๆ 

        6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบภายใน สรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

        1. การพัฒนาองคกรฯ เพิ่มศักยภาพบุคลากรใหมีคุณภาพ ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

        2. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน การประชาคมหมูบานและตําบลในการจัดทําแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน แผนแมบทชุมชน 

        3. กอสรางและปรับปรุงหอกระจายขาว เสียงตามสาย ที่อานหนังสือพิมพ ศาลาเอนกประสงคประจํา 

หมูบาน ซุมที่พัก ศาลาพักรอน สวนสาธารณะ 

        4. การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารในรูปแบบตางๆ 

        5. การใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน บริการ INTERNETตําบลในวันและเวลาราชการโดยไมพักเที่ยง 

 การบริการที่สะดวกรวดเร็ว ประทับใจ การบริการนอกสถานที่ 
 

    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        1. การรณรงคสงเสริม อนุรักษ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม การบําบัดและการจัดการ 

ขยะมูลฝอย 

        2. การรณรงคตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
 

ง. การวางแผน 

     องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 

2555-2557) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม

กรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อ

พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป 
  

    องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2555-2557) เมื่อวันที่ 27 

มิถุนายน 2554 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2555-2557)  



2555 2556 2557 
ยุทธศาสตร 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 
49 37,450,000.00 55 65,893,200.00 62 48,266,350.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
16 5,094,400.00 28 5,750,625.00 23 7,841,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 63 21,864,500.00 18 3,588,000.00 17 3,441,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
44 4,580,000.00 10 6,600,000.00 20 11,120,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
7 1,371,000.00 3 420,000.00 8 2,555,000.00 

รวม 179 70,359,900.00 114 82,251,825.00 130 73,223,350.00 

 

 
 



 
 

จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2554 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 73 โครงการ งบประมาณ 

26,892,176 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี  

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัต ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 24 8,117,881.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 2 69,200.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 26 16,601,095.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 19 1,884,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 220,000.00 

รวม 73 26,892,176.00 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ
วัตถุประสงค ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ติดตั้งเสาไฟฟาแรงต่ําพรอม

สายเมนสายนาออก-วัดบาน

งาม(เขตหมูที3่-บานนายสาย

ทิพย จันทรคง)(หมูที1่) 

รายได

จัดเก็บเอง 

352,291.00 เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

เสาไฟฟาแรงต่ํา จํานวน 

50 ม./เสา พรอมสายเมน 

ระยะทางประมาณ 400ม. 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ยกระดับปรับปรุงถนนสาย

วัดบานงาม-สายนาออก(หมู

ที2่) 

เงินสะสม 326,000.00 เพ่ือใหการคมนาคมสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 

สาย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ยกระดับถนนสายคูสงน้ํา

บานนางจําเนียร ชวยสกุล-

เขตหมูที1่1(หมูที2่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

326,000.00 เพ่ือใหการคมนาคมสัญจร

ไปมา การขนสงผลผลิต

การเกษตรสะดวกขึ้น 

ถนน จํานวน 1 สาย 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนน คสล.สายริม

คลองตรงบน(ตอเนื่อง)(หมูที่

5) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

301,000.00 เพ่ือความสะดวกในการ

เดินทางสัญจรไปมาและ

เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ยกระดับถนนดวยดินถมและ

ลงหินคลุกสายขางบานนาง

สมนาม สุวรรณสังข(หมูที6่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

312,000.00 เพ่ือใหเกษตรกรขนยาย

ผลผลิตไดสะดวกคลองตัว

ขึ้น 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 

สาย 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ปรับปรุงถนนดวยหินคลุก

สายหนาบานนายวิชิต 

สุวรรณเลิศ-หมูที1่2(หมูที6่) 

เงินสะสม 355,000.00 เพ่ือใหการขนสงผลผลิต

การเกษตร การคมนาคม

สัญจรไปมาสะดวก

โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 

สาย  

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

บุกเบิกถนนดวย

เคร่ืองจักรกลลงดินถมและ

ลงหินคลุกสายบานนายจรัญ 

เล็กเกาะทวด(หมูที7่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

191,000.00 เพ่ือใหการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็ว 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 

สาย 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนนคอนกรีตพรอม

วางทอ คสล.มอก.ชั้น3สาย

ริมคลองหัวไทร(หมูที8่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

301,000.00 เพ่ือใหการคมนาคมสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนน คสล.จํานวน 1 สาย  

9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

บุกเบิกถนนซอยบานนายสุ

ธรรม แกวประดิษฐ(หมูที9่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

284,000.00 เพ่ือใหการสัญจรไปมา

สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 

สาย 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนน คสล.สายบาน

บางอิฐ(หมูที1่0) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

301,000.00 เพ่ือระบายน้ําไมใหทวมขัง

ในพ้ืนที่การเกษตร 

ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 



11. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนน คสล.สายพุทธ

รักษ(หมูที1่1) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,เงิน

สะสม 

603,000.00 เพ่ือความสะดวกในการ

สัญจรไปมาและการขนสง

ผลผลิตการเกษตร 

ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง

โคมไฟสาธารณะ(หมูที1่2) 

รายได

จัดเก็บเอง 

350,191.00 เพ่ือความสะดวกและ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ไฟฟาสาธารณะ จํานวน 

40 แหง 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

บุกเบิกถนนพรอมถม

ยกระดับและลงหินคลุกทาง

สาธารณะ(หลักกิโลที1่หนา

บานนายวิเชียร บูญรอด)(หมู

ที1่2) 

เงินสะสม 530,000.00 เพ่ือใหการขนสงผลผลิต

ทางการเกษตรสะดวกขึ้น 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 

สาย ระยะทาง 600 เมตร 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนน คสล.สายคลอง

ควาย2(หมูที1่3) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

301,000.00 เพ่ือใหการคมนาคมสัญจร

ไปมาสะดวกขึ้น 

ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ภายในตําบล 

รายได

จัดเก็บเอง 

280,000.00 เพ่ือความสะดวกในการ

คมนาคมสัญจรไปมา การ

ขนสงผลผลิตทางการ

เกษตร เกิดความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 

ปรับปรุงซอมแซฒถนนใน

พ้ืนที่ จํานวน 13 หมูบาน 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายริมคลองตรงบน

(หมูที4่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

301,000.00 เพ่ือใหการสัญจรไปมา

สะดวกขึ้น 

ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะจาก

บานนายสวาท จันทรคงจด

หมูที2่(หมูที3่) 

รายได

จัดเก็บเอง 

192,699.00 เพ่ือใหแสงสวางตอผูสัญจร

ไปมายามค่ําคืนและเพ่ือ

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

ไฟฟาสาธารณะ จํานวน 

20 แหง 

18. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ปรับปรุงถนนดวยหินคลุก

สายริมคลองนาโพธิ(์หมูที1่) 

เงินสะสม 429,000.00 เพ่ือเปนเสนทางหลักการ

คมนาคมและการขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรออก

สูทองตลาด 

ถนนหินคลกุ จํานวน 1 

สาย ระยะทาง 3,700 ม. 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ปรับปรุงถนนดวยหินคลุก

สายนาโพธิ์จดหมูที4่ ตําบล

บานใหม(หมูที3่) 

เงินสะสม 266,000.00 เพ่ือใหการคมนาคมสัญจร

ไปมาระหวางตําบลสะดวก

ขึ้น 

ถนนหินคลกุ จํานวน 1 

สาย ระยะทาง 2,000 

เมตร 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

 

 

ปรับปรุงถนนดวยหินคลุก

สายพุทธรักษ(หมูที5่) 

เงินสะสม 170,000.00 เพ่ือใหการคมนาคมสัญจร

ไปมาสะดวกยิ่งขึ้น 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 

สาย ระยะทาง 1,800 

เมตร 



21. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ปรับปรุงถนนดวยหินคลุก

ซอยเลียบคลองสุขุม(หมูที7่) 

เงินสะสม 71,700.00 เพ่ือใหการคมนาคมสะดวก

รวดเร็วขึ้น 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 

สาย ระยะทาง 250 เมตร 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ถมยกระดับพรอมลงหินคลุก

ถนนริมคลองหัวไทรตลอด

สาย(หมูที8่) 

เงินสะสม 786,000.00 เพ่ือใหประชาชนเดินทาง

สัญจรไปมาสะดวกขึ้น 

ถนนหินคลุก จํานวน 1 

สาย ระยะทาง 1,250 

เมตร 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ถมยกระดับถนนบริเวณคูสง

น้ําสายหลังสถานีอนามัย

บานตรงบน(หมูที4่) 

เงินสะสม 548,000.00 เพ่ือการคมนาคมสัญจรไป

มาสะดวกขึ้น 

ถนน จํานวน 1 สาย 

ระยะทาง 1,500 เมตร 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนน คสล.ชวงระยะ

ผานวัดสามแพรก(หมูที9่) 

เงินสะสม 240,000.00 เพ่ือใหการสัญจรไปมาและ

ขนสงผลผลิตการเกษตร

สะดวกขึ้น 

ถนน คสล.จํานวน 1 สาย 

ระยะทาง 158 เมตร 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการ

ทองเที่ยว 

สนับสนุนคาตอบแทนเบ้ีย

ประชุมคณะ

กรรมการบริหารศูนยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล 

รายได

จัดเก็บเอง 

19,200.00 เพ่ือเปนเบ้ียประชุมคณะ

กรรมการบริหารศูนยฯ ใน

การพิจารณาแกไขปญหา 

ฯลฯ ซ่ึง ศบกต.ไดถายโอน

ภารกิจให อบต.เรียบรอย

แลว 

คณะกรรมการฯ จํานวน 1 

แหง 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการ

ทองเที่ยว 

ปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐานดาน

การเกษตรของศูนยบริการฯ 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือปรับปรุงขอมูลพ้ืนฐาน

ของ ศบกต.ใหเปนปจจุบัน 

สามารถใชประโยชนได

ตลอด 

ปรับปรุงขอมูลดาน

การเกษตรของศูนยบริการ

ฯ จํานวน 1 แหง 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแกผู

พิการ  

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

4,132,000.00 เพ่ือใหผูพิการและผูปวย

โรคเอดสในเขตพ้ืนที่ อบต. 

คลองกระบือมีเงินยังชีพ  

ผูพิการในพ้ืนที ่จํานวน 1 

แหง 

28. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแก

ผูปวยโรคเอดส 

รายได

จัดเก็บเอง 

84,000.00 เพ่ือใหผูพิการและผูปวย

โรคเอดสในเขตพ้ืนที่ อบต. 

คลองกระบือมีเงินยังชีพ  

ผูปวยโรคเอดสในพ้ืนที่ 

จํานวน 1 แหง 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแก

ผูสูงอาย ุ

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

8,113,000.00 เพ่ือใหผูสูงอายุในเขตพ้ืนที่ 

อบต.คลองกระบือมีเงินเพ่ือ

ยังชีพ 

ผูสูงอายุในพ้ืนที่ จํานวน 1 

แหง 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สนับสนนุอาหารกลางวัน  เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

1,495,600.00 เพ่ือใหเด็ก นักเรียนมี

รางกายสมบูรณแข็งแรง 

สนับสนุนอาหารกลางวัน

แกศูนยเด็กเล็กฯและ

โรงเรียนในพ้ืนที่ จํานวน 1 

แหง 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

862,950.00 เพ่ือใหเด็ก นักเรียนมี

รางกายสมบูรณแข็งแรง 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

แกศูนยเด็กเล็กฯและ

โรงเรียนในพ้ืนที่ จํานวน 1 

แหง 

 



32. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

การศึกษาแกศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กฯในพ้ืนที ่

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

78,240.00 เพ่ือใหศูนยเด็กเล็กฯ มีวัสดุ

อุปกรณการศึกษาที่ดีพรอม 

เหมาะสม ครบทุกเนื้อหา 

วัสดุอุปกรณการศึกษาแก

ศูนยเด็กเล็กในพ้ืนที่ 

จํานวน 1 แหง 

33. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

จัดซ้ือไมโครคอมพิวเตอร

ประมวลผลระดบัสูง 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.คลองกระบือ 

ไมโครคอมพิวเตอร 

จํานวน 1 เคร่ือง 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร รายได

จัดเก็บเอง 

7,000.00 เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.คลองกระบือ 

เคร่ืองพิมพเลเซอร 

จํานวน 1 เคร่ือง 

35. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมและ

สํารองไฟฟา 

รายได

จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพ่ือใชในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.คลองกระบือ 

เคร่ืองควบคุมและสํารอง

ไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง 

36. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

ขยายเขตไฟฟาพรอมติดตั้ง

มิเตอรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.คลองกระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง

,เงินสะสม 

27,705.00 เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

มีไฟฟาใชเกิดความสะดวก

ในการเรียนการสอน 

ขยายเขตไฟฟาพรอม

ติดตั้งมิเตอรศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.คลอง

กระบือ จํานวน 1 แหง 

37. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

ติดตั้งมาตรวัดน้ํา วางทอ

พรอมอุปกรณระบบประปา

สวนภูมิภาคศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.คลองกระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง 

3,600.00 เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี

น้ําใชในการสาธารณูปโภค

ที่สะดวกขึ้น 

ขยายเขตประปาสวน

ภูมิภาคศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.คลองกระบือจํานวน 

1 แหง 

38. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

จางเหมารถบริการรับสงเด็ก

เล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.คลองกระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง 

210,000.00 เพ่ือความสะดวก และความ

ปลอดภัยในการเดินทาง

ของเด็กเล็ก 

รถบริการรับสงเด็กเล็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

จํานวน 1 คัน 

39. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

บัณฑิตนอย ประจําป 2555 รายได

จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพ่ือสงเสริม สนับสนุน

กิจกรรมดานการศึกษา  

บัณฑิตนอยในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในพ้ืนที่ จํานวน 1 

แหง 

40. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

ฉีดวัคซีนปองกันโรคตางๆ 

ในสัตว เชนโรคพิษสุนัขบา 

โรคปากเทาเปอยในโค 

รายได

จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพ่ือลดอัตราการตาย 

เจ็บปวยจากโรคในสัตว 

ฉีดวัคซีนปองกันโรคใน

สัตวในพ้ืนที่ อบต.คลอง

กระบือ จํานวน 1 แหง 

41. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนกิจกรรม อสม.ตําบล

คลองกระบือ 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

130,000.00 เพ่ือใหการดําเนินการดาน

สาธารณสุขมูลฐานเปนไป

ดวยด ี

อสม.ในพ้ืนที่ อบต.คลอง

กระบือ จํานวน 1 แหง 

42. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกิจกรรมการ

ดําเนินงานของ สปสช. 

รายได

จัดเก็บเอง 

80,000.00 เพ่ือสงเสริมกิจกรรมของ

โครงการ สปสช. ประชาชน

มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

กิจกรรม สปสช.พ้ืนที่

ตําบลคลองกระบือ 

จํานวน 1 แหง 

43. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรม

แหหฺมฺรับงานประเพณี

เทศกาลเดอืนสิบประจําป 

2555 แกที่ทําการปกครอง

อําเภอปากพนัง 

รายได

จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ือสงเสริมและรักษา 

เผยแพร ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมอันด ี

สงเสริมการทองเที่ยว 

งานประเพณีเทศกาลเดือน

สิบ จํานวน 1 แหง 

44. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัดงาน

ประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้น

ธาตุประจําป 2555แก

ปกครองอําเภอปากพนัง 

 

 

รายได

จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพ่ือสงเสริม อนุรักษ 

เผยแพร เอกลักษณ

ประเพณีวัฒนธรรม และ

สงเสริมการทองเที่ยว 

งานประเพณีมาฆบูชาแห

ผาขึ้นธาตุ จํานวน 1 แหง 



45. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สงเสริมการศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ตางๆ 

รายได

จัดเก็บเอง 

380,000.00 เพ่ือสงเสริม อนุรักษศิลป 

วัฒนธรรม และประเพณี

ตางๆของไทย 

พ้ืนที่ตําบลคลองกระบือ 

จํานวน 1 แหง 

46. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

แขงขันกีฬาสรางสุขภาพ

ตอตานยาเสพติด ประจํา

ตําบล “สรางสุขเกมส คร้ังที ่

4” 

รายได

จัดเก็บเอง 

380,000.00 เพ่ือใหเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนมีความสามัคคี 

สรางสุขภาพที่ด ี

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในพ้ืนที่อบต. 

คลองกระบือ จํานวน 1 

แหง 

47. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

จัดสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกับหนวยงานอ่ืนๆ 

รายได

จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนและ

พัฒนาการกีฬาใหสูงขึ้น 

นักเรียน เยาวชน และ

ประชาชนในพ้ืนที่ อบต. 

คลองกระบือ จํานวน 1 

แหง 

48. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

จัดเก็บขอมูล จปฐ.และ

ขอมูล กชช 2ค.ประจําป 

2555 

รายได

จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือเปนคาตอบแทนผู

จัดเก็บขอมูลและผูบันทึก

ขอมูล จปฐ. และขอมูล 

กชช 2ค 

จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานระดับ

หมูบานในพ้ืนที่ อบต. 

คลองกระบือ จํานวน 1 

แหง 

49. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

ฝกอบรม อปพร. รายได

จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ 

อปพร.ในการปฏิบัติหนาที่

ใหสูงขึ้น 

ฝกอบรม อปพร.ในพ้ืนที่ 

จํานวน 1 แหง 

50. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัดชุด

ปฏิบัติการมวลชนเฝาระวัง

ปญหายาเสพติด,รักษาความ

สงบเรียบรอยภายในฯ ป 

2555 

รายได

จัดเก็บเอง 

17,000.00 เพ่ือปองกัน ปราบปราม

แกไขปญหายาเสพติด และ

รักษาความสงบเรียบรอย

ภายในพ้ืนที ่

ชุดปฏิบัติการมวลชนเฝา

ระวังปญหายาเสพติดและ

รักษาความสงบเรียบรอย

ภายในหมูบาน/ชุมชน 

จํานวน 1 แหง 

51. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

รณรงค ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในพ้ืนที่

ตําบลคลองกระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง 

85,000.00 เพ่ือใหความรู ปองกันและ

แกไขปญหาในเร่ืองของ

ยาเสพติด 

การแกไขปญหายาเสพติด

ในพ้ืนที่ จํานวน 1 แหง 

52. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

คาเบ้ียเลี้ยงใหแก อปพร. รายได

จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพ่ือเปนคาเบ้ียเลี้ยงตอบ

แทนแก อปพร.ในการ

ปฏิบัติหนาที่แตละคร้ัง 

อปพร.ในพ้ืนที่ ตําบล

คลองกระบือ จํานวน 1 

แหง 

53. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือเคร่ืองฉายโปรเจก

เตอรพรอมอุปกรณ 

รายได

จัดเก็บเอง 

31,500.00 เพ่ือความสะดวก คลองตัว

ในการทํางาน 

เคร่ืองฉายโปรเจกเตอร 

จํานวน 1 เคร่ืองพรอม

อุปกรณ 

54. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

คาใชจายในการบํารุงรักษา

หรือซอมแซมครุภัณฑ 

รายได

จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพ่ือบํารุงรักษา ครุภัณฑ

ตางๆ 

ครุภัณฑ อบต.จํานวน 1 

แหง 

55. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

คาใชจายในการบํารุงรักษา

หรือซอมแซมทรัพยสิน 

รายได

จัดเก็บเอง 

360,000.00 เพ่ือใหใชไดนานขึ้น ทรัพยสิน อบต.คลอง

กระบือ จํานวน 1 แหง 

56. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

 

จัดซ้ือไมโครคอมพิวเตอร

ประมวลผลระดับสูง 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพ่ือใชใน อบต. ไมโครคอมพิวเตอร

ประมวลผลระดับสูง 

จํานวน 1 เคร่ือง 



57. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร รายได

จัดเก็บเอง 

7,000.00 เพ่ือใชใน อบต. เคร่ืองพิมพเลเซอร 

จํานวน 1 เคร่ือง 

58. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมและ

สํารองไฟฟา 

รายได

จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพ่ือใชใน อบต. เคร่ืองควบคุมและสํารอง

ไฟฟา จํานวน 1 เคร่ือง 

59. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร รายได

จัดเก็บเอง 

17,000.00 เพ่ือใชใน อบต. เคร่ืองสแกนเนอร จํานวน 

1 เคร่ือง 

60. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร รายได

จัดเก็บเอง 

17,500.00 เพ่ือใชใน อบต. โตะวางคอมพิวเตอร 

จํานวน 8 ตัว 

61. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดุสํานักงาน รายได

จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพ่ือใชในอบต.คลองกระบือ วัสดุสํานักงานอบต.คลอง

กระบือ จํานวน 1 แหง 

62. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดุงานบานงานครัว รายได

จัดเก็บเอง 

8,000.00 เพ่ือใชในอบต.คลองกระบือ วัสดุงานบานงานครัว

อบต.คลองกระบือ จํานวน 

1 แหง 

63. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ และ

คาวัสดุกอสราง 

รายได

จัดเก็บเอง 

121,000.00 เพ่ือเผยแพรขอมูลอบต. 

และบรรเทาความเดือดรอน 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ และ

วัสดุกอสราง อบต.คลอง

กระบือ จํานวน 1 แหง 

64. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดเุชื้อเพลิงและหลอลื่น รายได

จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพ่ือใชในการเดินทางติดตอ

ราชการ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 

อบต.คลองกระบือ จํานวน 

1 แหง 

65. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดุคอมพิวเตอร รายได

จัดเก็บเอง 

135,000.00 เพ่ือไดใชครุภัณฑที่นานขึ้น วัสดุคอมพิวเตอร อบต. 

คลองกระบือ จํานวน 1 

แหง 

66. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดุยานพาหนะและ

ขนสง 

รายได

จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายในการ

รักษา ซอมแซมรถยนต 

อบต.คลองกระบือ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง 

อบต.คลองกระบือ จํานวน 

1 แหง 

67. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

การจัดงานพิธีเนื่องในวัน

สําคัญของชาติและพิธีการ

ตางๆ 

รายได

จัดเก็บเอง 

280,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด

งานพิธีเนื่องในวันสําคัญ

ของชาติและพิธีการตางๆ 

การจัดงานพิธีเนื่องในวัน

สําคัญของชาติและพิธีการ 

อบต.คลองกระบือ จํานวน 

1 แหง 

68. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

สนับสนุนการจัดทําแผน

ประชาคมหมูบาน 

รายได

จัดเก็บเอง 

65,000.00 เพ่ือใหประชาชนไดมีสวน

รวม และรูถึงความสําคัญ

ของการจัดทําแผน

ประชาคม 

ประชาชนในพ้ืนที่ อบต. 

คลองกระบือ จํานวน 1 

แหง 

69. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 

คาใชจายในการ

ประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 

รายได

จัดเก็บเอง 

272,000.00 เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

ขาวสารตางๆ 

การประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารของ อบต. จํานวน 

1 แหง 



70. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

คาเชาสัญญาณพ้ืนที่

อินเตอรเน็ตและคาจด

ทะเบียนโดเมนเดมรายปเว็ป

ไซต อบต. 

รายได

จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารตางๆ 

อินเตอรเน็ต อบต.คลอง

กระบือ จํานวน 1 แหง 

71. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

อุดหนุนศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการซ้ือการจางของ

อบต.ระดับอําเภอ ประจําป 

2555 แก อบต.ปากพนังฝง

ตะวันออก 

รายได

จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพ่ือเปนคาใชจายในการ

สนับสนุนขอมูลขาวสารการ

ซ้ือหรือการจาง 

เผยแพรประชาสัมพันธ

ขอมูลการจัดซ้ือ จัดจาง 

ของ อบต.คลองกระบือ 

จํานวน 1 แหง 

72. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

จางเหมาบริการรถเก็บขยะ

ในพ้ืนที่ อบต.คลองกระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพ่ือลดปญหาขยะมูลฝอย

สรางความสะอาด ถูก

สุขลักษณะ 

จางเหมาบริการรถเก็บ

ขยะในพ้ืนที่ อบต.คลอง

กระบือ จํานวน 1 แหง 

73. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ปรับปรุงภูมิทัศนที่ทําการ

อบต.และสองขางทางถนน

ในพ้ืนที่ตําบลคลองกระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพ่ือความสวยงาม และ

เหมาะสมกับเปนสถานที่

ใหบริการ 

ปรับปรุงภูมิทัศนที่ทําการ

อบต.และสองขางทางถนน 

จํานวน 13 หมูบาน 
 
 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 

          องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ

งบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 65 โครงการ จํานวนเงิน 23,099,015 บาท มีการ

เบิกจายงบประมาณ จํานวน 65 โครงการ จํานวนเงิน 23,074,385 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 
23 7,437,783.55 23 7,437,783.55 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 

และการทองเที่ยว 
1 8,600.00 1 8,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 22 14,384,132.98 22 14,359,502.98 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 17 1,115,101.13 17 1,115,101.13 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 153,397.00 2 153,397.00 

รวม 65 23,099,014.66 65 23,074,384.66 

     

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนาม

ในสัญญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

งบตาม

ขอบัญญัต ิ

วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันที่เซ็น

สัญญา 

ระยะเวลา

การ

ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ติดตั้งเสาไฟฟาแรงต่ําพรอม

สายเมนสายนาออก-วัดบาน

งาม(เขตหมูที3่-บานนายสาย

ทิพย จันทรคง)(หมูที1่) 

รายได

จัดเก็บเอง 

352,291.00 176,145.00 ฎีกาเลขที่ 

448/2555 

08/06/2555 15 



2. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ยกระดับปรับปรุงถนนสาย

วัดบานงาม-สายนาออก 

(หมูที2่) 

เงินสะสม 326,000.00 323,500.00 สัญญาจาง

เลขที่ 

1/2555 

04/04/2555 30 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ยกระดับถนนสายคูสงน้ํา

บานนางจําเนียร ชวยสกุล-

เขตหมูที1่1(หมูที2่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

326,000.00 324,000.00 สัญญาจางที่ 

11/2555 

05/07/2555 30 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนน คสล.สายริม

คลองตรงบน(ตอเนื่อง) 

(หมูที5่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

301,000.00 300,000.00 สัญญาจางที่ 

14/2555 

20/07/2555 30 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ยกระดับถนนดวยดินถมและ

ลงหินคลุกสายขางบานนาง

สมนาม สุวรรณสังข(หมูที6่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

312,000.00 310,000.00 สัญญาจางที่ 

15/2555 

24/07/2555 30 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ปรับปรุงถนนดวยหินคลุก

สายหนาบานนายวิชิต 

สุวรรณเลิศ-หมูที1่2(หมูที6่) 

เงินสะสม 355,000.00 353,000.00 สัญญาจางที่ 

6/2555 

24/05/2555 30 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนนคอนกรีตพรอม

วางทอ คสล.มอก.ชั้น3สาย

ริมคลองหัวไทร(หมูที8่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

301,000.00 300,000.00 สัญญาจางที่ 

18/2555 

31/08/2555 30 

8. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

บุกเบิกถนนซอยบานนายสุ

ธรรม แกวประดิษฐ(หมูที9่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

284,000.00 281,600.00 สัญญาจางที่ 

12/2555 

11/07/2555 30 

9. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนน คสล.สายบาน

บางอิฐ(หมูที1่0) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

301,000.00 299,000.00 สัญญาจาง

เลขที่ 

19/2555 

04/09/2555 30 

10. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน

(ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนน คสล.สายพุทธ

รักษ(หมูที1่1) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป,เงิน

สะสม 

603,000.00 300,000.00 สัญญาจางที่ 

7/2555 

29/05/2555 30 



  
300,000.00 

 

สัญญาจางที่ 

11/2555 

31/08/2555 

 

30 

 

11. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ขยายเขตไฟฟาพรอม

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ

(หมูที1่2) 

รายได

จัดเก็บเอง 

350,191.00 175,095.33 ฎีกาเลขที่ 

585/2555 

15/08/2555 15 

12. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

บุกเบิกถนนพรอมถม

ยกระดับและลงหินคลุก

ทางสาธารณะ(หลักกิโลที่

1หนาบานนายวิเชียร 

บูญรอด)(หมูที1่2) 

เงินสะสม 530,000.00 527,500.00 สัญญาจางที่ 

10/2555 

05/06/2555 30 

13. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนน คสล.สาย

คลองควาย2(หมูที1่3) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

301,000.00 299,000.00 สัญญาจางที่ 

16/2555 

24/07/2555 30 

14. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ปรับปรุงซอมแซมถนน

ภายในตําบล 

รายได

จัดเก็บเอง 

280,000.00 97,800.00 ฎีกาเลขที่ 

215/2555 

02/02/2555 15 

  
96,800.00 

 

ฎีกาเลขที่ 

330/2555 

04/04/2555 

 

15 

 

  
84,485.00 

 

ฎีกาเลขที่ 

695/2555 

10/09/2555 

 

15 

 

15. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กสายริมคลอง

ตรงบน(หมูที4่) 

เงินอุดหนุน

ทั่วไป 

301,000.00 300,000.00 สัญญาจางที 

13/2555 

20/07/2555 30 

16. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะจาก

บานนายสวาท จันทรคง

จดหมูที2่(หมูที3่) 

รายได

จัดเก็บเอง 

192,699.00 96,349.22 ฎีกาเลขที่ 

571/2555 

06/08/2555 15 

17. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

 

 

 

ปรับปรุงถนนดวยหินคลุก

สายริมคลองนาโพธิ ์

(หมูที1่) 

เงินสะสม 429,000.00 427,000.00 สัญญาจางที่

2/2555 

05/04/2555 30 



18. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ปรับปรุงถนนดวยหินคลุก

สายนาโพธิ์จดหมูที4่ 

ตําบลบานใหม(หมูที3่) 

เงินสะสม 266,000.00 264,000.00 สัญญาจางที่

4/2555 

05/04/2555 30 

19. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ปรับปรุงถนนดวยหินคลุก

สายพุทธรักษ(หมูที5่) 

เงินสะสม 170,000.00 168,000.00 สัญญาจางที่ 

3/2555 

05/04/2555 30 

20. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ปรับปรุงถนนดวยหินคลุก

ซอยเลียบคลองสุขุม 

(หมูที7่) 

เงินสะสม 71,700.00 67,009.00 ใบสั่งจางที่ 

53/2555 

13/07/2555 2 

21. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ถมยกระดับพรอมลงหิน

คลุกถนนริมคลองหัวไทร

ตลอดสาย(หมูที8่) 

เงินสะสม 786,000.00 783,000.00 สัญญาจางที่

5/2555 

26/04/2555 30 

22. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

ถมยกระดับถนนบริเวณคู

สงน้ําสายหลังสถานี

อนามัยบานตรงบน 

(หมูที4่) 

เงินสะสม 548,000.00 545,500.00 สัญญาจางที่ 

9/2555 

05/06/2555 30 

23. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบ

การคมนาคม 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

กอสรางถนน คสล.ชวง

ระยะผานวัดสามแพรก

(หมูที9่) 

เงินสะสม 240,000.00 239,000.00 สัญญาจางที่ 

8/2555 

30/05/2555 30 

24. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สงเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรม และ

การทองเที่ยว 

สนับสนุนคาตอบแทนเบ้ีย

ประชุมคณะ

กรรมการบริหาร

ศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร

ประจําตําบล 

รายได

จัดเก็บเอง 

19,200.00 8,600.00 ฎีกาเลขที่ 

0175/2555  

20/09/2555 0 

25. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแก

ผูพิการ  

เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

4,132,000.00 4,132,000.00 เบ้ียยังชีพผู

พิการ 

03/10/2554 0 

26. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแก

ผูปวยโรคเอดส 

รายได

จัดเก็บเอง 

84,000.00 84,000.00 เบ้ียยังชีพ

ผูปวยโรค

เอดส 

03/10/2554 0 

27. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

สงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแก

ผูสูงอาย ุ

เงินอุดหนนุ

เฉพาะกิจ 

8,113,000.00 8,113,000.00 เบ้ียยังชีพ

ผูสูงอาย ุ

03/10/2554 0 



28. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารกลางวัน  เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

1,495,600.00 75,600.00 ใบสั่งซ้ือที่ 

3/2555 

26/10/2554 150 

  
94,500.00 

 

ใบสั่งจางที ่

4/2555 

26/10/2554 

 

150 

 

  
76,800.00 

 

ใบสั่งจางที่

41/2555 

08/05/2555 

 

7 

 

  
67,200.00 

 

ใบสั่งจางที่

42/2552 

08/05/2555 

 

7 

 

29. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม

(นม) 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

862,950.00 415,657.35 สัญญาซ้ือ

ขายเลขที่ 

1/2555 

01/11/2554 100 

  

367,934.40 

 

 

สัญญาซ้ือ

ขายที่ 

2/2555 

14/05/2555 

 

 

90 

 

 

30. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ 

การศึกษาแกศูนยพัฒนา

เด็กเล็กฯในพ้ืนที ่

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

78,240.00 58,200.00 ฎีกาเลขที่ 

0160/2555 

27/08/2555 7 

31. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

จัดซ้ือไมโครคอมพิวเตอร

ประมวลผลระดับสูง 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000.00 31,000.00 สัญญาซ้ือ

ขายที่ 

1/2555 

21/08/2555 30 

32. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร รายได

จัดเก็บเอง 

7,000.00 3,600.00 สัญญาซ้ือ

ขายที่ 

1/2555 

21/08/2555 15 

33. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมและ

สํารองไฟฟา 

รายได

จัดเก็บเอง 

5,000.00 1,800.00 สัญญาซ้ือ

ขายที่ 

1/2555 

21/08/2555 30 

34. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

ขยายเขตไฟฟาพรอม

ติดตั้งมิเตอรศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.คลอง

กระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง

,เงินสะสม 

27,705.00 18,804.73 ฎีกาเลขที่ 

0060/2555 

28/02/2555 15 

  
4,621.50 

 

ฎีกาเลขที่ 

359/2555 

03/05/2555 

 

7 

 

  
3,900.00 

 

ฎีกาเลขที่ 

388/2555 

10/05/2555 

 

15 

 

35. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

ติดตั้งมาตรวัดน้ํา วางทอ

พรอมอุปกรณระบบ

ประปาสวนภูมิภาคศูนย

พัฒนาเด็กเล็กอบต.คลอง

กระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง 

3,600.00 3,600.00 ฎีกาเลขที่ 

163/2555  

08/01/2555 15 

36. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวติ 

จางเหมารถบริการรับสง

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.คลองกระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง 

210,000.00 66,150.00 ใบสั่งจางที่

5/2555 

26/10/2554 150 



  
57,600.00 

 

ใบสั่งจางที่

43/2555 

08/05/2555 

 

7 

 

37. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

บัณฑิตนอย ประจําป 

2555 

รายได

จัดเก็บเอง 

30,000.00 600.00 ใบสั่งจางที่ 

20/2555 

04/04/2555 5 

  
2,354.00 

 

ใบสั่งจางที่

27/2555 

23/03/2555 

 

5 

 

  
12,000.00 

 

ใบสั่งจาง 

38/2555 

04/04/2555 

 

7 

 

38. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

ฉีดวัคซีนปองกันโรคตางๆ 

ในสัตว เชนโรคพิษสุนัข

บา โรคปากเทาเปอยใน

โค 

รายได

จัดเก็บเอง 

80,000.00 35,080.00 ใบสั่งจางที่ 

51/2555 

09/07/2555 30 

39. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนกิจกรรม อสม.

ตําบลคลองกระบือ 

เงินอุดหนุน

แบบมี

วัตถุประสงค 

130,000.00 130,000.00 ฎีกาเลขที่ 

588,599/25

55 

11/09/2555 1 

40. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกิจกรรมการ

ดําเนินงานของ สปสช. 

รายได

จัดเก็บเอง 

80,000.00 80,000.00 ฎีกาเลขที่ 

41/2555 

17/11/2554 1 

41. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัด

กิจกรรมแหหฺมฺรับงาน

ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ

ประจําป 2555 แกที่ทํา

การปกครองอําเภอปาก

พนัง 

รายได

จัดเก็บเอง 

15,000.00 15,000.00 ฎีกาเลขที่ 

503/2555 

15/08/2555 1 

42. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัดงาน

ประเพณีมาฆบูชาแหผา

ขึ้นธาตุประจําป 2555แก

ปกครองอําเภอปากพนัง 

รายได

จัดเก็บเอง 

5,000.00 5,000.00 ฎีกาเลขที่ 

219/2555 

24/02/2555 1 

43. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

สงเสริมการศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีตางๆ 

รายได

จัดเก็บเอง 

380,000.00 3,720.00 ใบสั่งจางที่

61/2555 

14/08/2555 7 

  
15,240.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

67/2555 

04/09/2555 

 

7 

 

  
720.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

68/2555 

07/09/2555 

 

7 

 

  
350.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

69/2555 

11/09/2555 

 

7 

 

  
30,000.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

70/2555 

12/09/2555 

 

7 

 

  
40,020.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

71/2555 

14/09/2555 

 

7 

 

  
331.00 

 

ใบสั่งจางที ่

72/2555 

17/09/2555 

 

7 

 



  
13,000.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

73/255 

20/09/2555 

 

7 

 

44. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

แขงขันกีฬาสรางสุขภาพ

ตอตานยาเสพติด ประจํา

ตําบล “สรางสุขเกมส 

คร้ังที ่4” 

รายได

จัดเก็บเอง 

380,000.00 76,580.00 ใบสั่งซ้ือที่ 

25/2555 

17/07/2555 3 

  
51,460.00 

 

ใบสั่งซ้ือ 

29/2555 

23/07/2555 

 

2 

 

  
9,380.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

30/2555 

23/07/2554 

 

2 

 

  
58,000.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

31/55 

23/07/2555 

 

2 

 

  
7,830.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

33/55 

23/07/2555 

 

3 

 

  
8,040.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

54/55 

13/07/2555 

 

2 

 

  
2,800.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

55/2555 

16/07/2555 

 

2 

 

  
28,000.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

58/2555 

20/07/2555 

 

2 

 

  
27,000.00 

 

ใบสั่งจางที่

59/2555 

23/07/2555 

 

2 

 

  
32,000.00 

 

ใบสั่งจางที 

60/2555 

23/07/2555 

 

5 

 

45. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

รณรงค ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในพ้ืนที่

ตําบลคลองกระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง 

85,000.00 1,540.00 ฎีกาเลขที่ 

320/2555 

04/04/2555 5 

  
3,720.00 

 

ฎีกาเลขที่ 

547/2555 

03/08/2555 

 

5 

 

46. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 

คาเบ้ียเลี้ยงใหแก อปพร. รายได

จัดเก็บเอง 

60,000.00 6,800.00 ฎีกาเลขที่ 

0035/2555 

29/12/2554 5 

  
6,800.00 

 

ฎีกาเลขที่ 

0075/2555 

11/04/2555 

 

7 

 

  
3,600.00 

 

ฎีกาเลขที่ 

0163/2555 

26/07/2555 

 

2 

 

  
1,200.00 

 

ฎีกาเลขที่ 

0076/2555  

11/04/2555 

 

1 

 

47. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

คาใชจายในการ

บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ครุภัณฑ 

รายได

จัดเก็บเอง 

150,000.00 90,654.00 ใบสั่งจางที่

16/2555 

27/01/2555 15 

  
6,678.00 

 

ใบสั่งจางที่

49/2555 

25/06/2555 

 

7 

 



48. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

คาใชจายในการ

บํารุงรักษาหรือซอมแซม

ทรัพยสิน 

รายได

จัดเก็บเอง 

360,000.00 6,060.00 ใบสั่งจางที่ 

17/2555 

30/01/2555 1 

  
2,800.00 

 

ใบสั่งจางที่

12/2555 

23/11/2554 

 

5 

 

  
2,420.00 

 

ใบสั่งจางที่

14/2555 

20/12/2554 

 

5 

 

  
2,700.00 

 

ใบสั่งจางที่

20/2555 

14/02/2555 

 

5 

 

  
3,900.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

45/2555 

08/05/2555 

 

7 

 

  
3,550.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่

46/2555 

08/05/2555 

 

7 

 

  
1,330.00 

 

ใบสั่งจางที่

48/2555 

25/05/2555 

 

5 

 

  
3,890.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

65/2555 

04/09/2555 

 

7 

 

  
300.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

66/2555 

04/09/2555 

 

7 

 

  
2,780.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

74/2555 

20/09/2555 

 

7 

 

  
9,000.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

76/2555 

20/09/2555 

 

7 

 

49. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือไมโครคอมพิวเตอร

ประมวลผลระดับสูง 

รายได

จัดเก็บเอง 

50,000.00 31,000.00 สัญญาซ้ือ

ขายที่ 

1/2555 

21/08/2555 30 

50. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพเลเซอร รายได

จัดเก็บเอง 

7,000.00 3,600.00 สัญญาซ้ือ

ขายที่ 

1/2555 

21/08/2555 15 

51. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือเคร่ืองควบคุมและ

สํารองไฟฟา 

รายได

จัดเก็บเอง 

5,000.00 1,800.00 สัญญาซ้ือ

ขายที่ 

1/2555 

21/08/2555 15 

52. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร รายได

จัดเก็บเอง 

17,000.00 6,700.00 สัญญาซ้ือ

ขายที่

1/2555 

21/08/2555 15 

53. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร รายได

จัดเก็บเอง 

17,500.00 17,500.00 46/2555 14/09/2555 3 

54. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดุสํานักงาน รายได

จัดเก็บเอง 

120,000.00 1,521.90 หนังสือสั่งซ้ือ 

วันที่ 

19/10/54 

 

19/10/2554 15 



  

534.55 

 

 

 

หนังสือสง ที่ 

นศ 

74502/22 

13 ม.ค. 55 

31/01/2555 

 

 

 

20 

 

 

 

  

701.65 

 

 

 

หนังสือสงที่ 

74502/23 

ลงวันที่ 13 

ม.ค. 55 

13/01/2555 

 

 

 

20 

 

 

 

  
12,825.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่

7/2555 

20/02/2555 

 

5 

 

  
13,565.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

8/2555 

20/02/2555 

 

5 

 

  
27,280.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

9/2555 

20/02/2555 

 

5 

 

  
21,999.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่

43/2555 

10/09/2555 

 

7 

 

  
33,997.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

44/2555 

10/09/2555 

 

7 

 

  
4,000.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

45/2555 

10/09/2555 

 

7 

 

  
2,500.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

32/2555 

23/07/2555 

 

7 

 

55. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดุงานบานงานครัว รายได

จัดเก็บเอง 

8,000.00 1,195.00 ใบสั่งซ้ือที่

13/2555 

20/02/2555 5 

 

  
6,800.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

42/2555 

10/09/2555 

 

7 

 

56. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดุโฆษณาและ

เผยแพร คาวัสดุไฟฟา

และวิทยุ และคาวัสดุ

กอสราง 

รายได

จัดเก็บเอง 

121,000.00 5,218.00 ใบสั่งซ้ือที่ 

5/2555 

02/12/2554 5 

  
41,034.00 

 

ใบสั่งซ้ือที ่

23/2555 

29/05/2555 

 

3 

 

  
4,217.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

24/2555 

02/07/2555 

 

3 

 

57. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ

ลื่น 

รายได

จัดเก็บเอง 

150,000.00 4,000.00 ใบสั่งซ้ือที่ 

1/2555 

17/10/2554 15 

  

60,320.00 

 

 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

2/2555 

 

 

01/11/2554 

 

 

 

3 

 

 

 



58. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

คาวัสดุคอมพิวเตอร รายได

จัดเก็บเอง 

135,000.00 16,300.00 ใบสั่งซ้ือที่

10/2555 

20/02/2555 5 

  
9,385.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่

11/2555 

20/02/2555 

 

5 

 

  
10,390.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่

12/2555 

20/02/2555 

 

5 

 

  
43,700.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่

38/2555 

07/09/2555 

 

7 

 

  
34,600.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

39/2555 

07/09/2555 

 

7 

 

  
20,600.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

40/2555 

07/09/2555 

 

7 

 

59. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

การจัดงานพิธีเนื่องในวัน

สําคัญของชาติและพิธี

การตางๆ 

รายได

จัดเก็บเอง 

280,000.00 19,500.00 ใบสั่งจางที่

4/2555 

01/12/2554 4 

  
2,000.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

2/2555 

21/10/2554 

 

2 

 

  
4,500.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

15/2555 

29/12/2554 

 

5 

 

  
26,400.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

6/2555 

10/01/2555 

 

3 

 

  
3,780.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่

19/2555 

04/04/2555 

 

7 

 

  
99,720.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่

21/2555 

04/04/2555 

 

7 

 

  
30,000.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่

22/2555 

04/04/2555 

 

7 

 

  
2,500.00 

 

ใบสั่งจางที่

32/2555 

04/04/2555 

 

7 

 

  
20,000.00 

 

ใบสั่งจางที่

34/2555 

04/04/2555 

 

7 

 

  
27,000.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

35/2555 

04/04/2555 

 

7 

 

  
2,800.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

36/2555 

04/04/2555 

 

7 

 

  
9,000.00 

 

ใบสั่งจางที่

37/2555 

04/04/2555 

 

7 

 

  
20,500.00 

 

ใบสั่งจางที่

39/2555 

04/04/2555 

 

7 

 

  
3,160.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

27/2555 

23/07/2555 

 

7 

 



  
7,330.00 

 

ใบสั่งซ้ือที่ 

28/2555 

23/07/2555 

 

7 

 

  
720.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

56/2555 

16/07/2555 

 

7 

 

  
720.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

57/2555 

16/07/2555 

 

7 

 

60. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

สนับสนุนการจัดทําแผน

ประชาคมหมูบาน 

รายได

จัดเก็บเอง 

65,000.00 16,250.00 ใบสั่งจางที่ 

24/2555 

21/02/2555 15 

  
4,220.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

62/2555 

14/08/2555 

 

7 

 

61. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

คาใชจายในการ

ประชาสัมพันธรูปแบบ

ตางๆ 

รายได

จัดเก็บเอง 

272,000.00 48,580.00 ใบสั่งซ้ือ

เลขที่ 

3/2555 

11/11/2554 15 

  
2,880.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

6/2555 

11/11/2554 

 

1 

 

  
63,000.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

7/2555 

11/11/2554 

 

7 

 

  
7,000.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

8/2555 

11/11/2554 

 

7 

 

  
720.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

9/2555 

14/11/2554 

 

7 

 

  
16,440.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

11/2554 

21/11/2554 

 

5 

 

  
7,200.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

13/2554 

09/12/2554 

 

7 

 

  
15,720.00 

 

ใบสั่งจางที่

10/2555 

14/11/2554 

 

7 

 

  
7,799.93 

 

ใบสั่งจางที่ 

21/2555 

20/02/2555 

 

5 

 

  
767.10 

 

ใบสั่งจางที่ 

22/2555 

20/02/2555 

 

5 

 

  
770.00 

 

ใบสั่งจางที่

26/2555 

23/03/2555 

 

5 

 

  
39,084.00 

 

ใบสั่งจางที่

28/2555 

23/03/2555 

 

5 

 

  
1,540.00 

 

ใบสั่งจางที่

30/2555 

30/03/2555 

 

5 

 

  
1,305.00 

 

ใบสั่งจางที่

31/2555 

30/03/2555 

 

5 

 

  
3,850.00 

 

ใบสั่งจางที่

40/2555 

27/04/2555 

 

7 

 



62. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

คาเชาสัญญาณพ้ืนที่

อินเตอรเน็ตและคาจด

ทะเบียนโดเมนเดมราย

ปเว็ปไซต อบต. 

รายได

จัดเก็บเอง 

20,000.00 10,000.00 ใบสั่งจางที่

19/2555 

10/02/2555 7 

63. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

อุดหนุนศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการซ้ือการจาง

ของอบต.ระดับอําเภอ 

ประจําป 2555 แก อบต.

ปากพนังฝงตะวันออก 

รายได

จัดเก็บเอง 

15,000.00 15,000.00 ฎีกาเลขที่ 

472/2555 

11/07/2555 1 

64. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

จางเหมาบริการรถเก็บ

ขยะในพ้ืนที่ อบต.คลอง

กระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง 

180,000.00 13,000.00 ใบสั่งจางที่ 

1/2555 

01/10/2554 30 

  
39,000.00 

 

ใบสั่งจางที่ 

3/2555 

01/11/2554 

 

90 

 

  81,897.00 ที2่3/2555 20/02/2555 5 

65. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ปรับปรุงภูมิทัศนที่ทําการ

อบต.และสองขางทาง

ถนนในพ้ืนที่ตําบลคลอง

กระบือ 

รายได

จัดเก็บเอง 

40,000.00 19,500.00 ฎีกาเลขที่ 

94/2555 

05/12/2554 1 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2555 

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

แผนการดําเนินการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

ยุทธศาสตร 
จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน(ระบบการ

คมนาคม สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ) 

49.0 37.45 24.0 8.12 23.0 7.44 23.0 7.44 23.0 7.44 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ สงเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการ

ทองเที่ยว 

17.0 5.14 2.0 0.07 1.0 0.01 1.0 0.01 1.0 0.01 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
63.0 21.86 26.0 16.60 22.0 14.38 22.0 14.36 20.0 13.95 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

การบริหารจัดการตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

44.0 4.58 19.0 1.88 17.0 1.12 17.0 1.12 17.0 1.12 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

7.0 1.37 2.0 0.22 2.0 0.15 2.0 0.15 2.0 0.15 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณ ป 2555 

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร ผานเกณฑ รอยละ  ไมผานเกณฑ รอยละ  รวม  

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน(ระบบ

การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 
23 13.29 150 86.71 173 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
1 1.47 67 98.53 68 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 22 22.45 76 77.55 98 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาล 
17 22.97 57 77.03 74 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2 11.11 16 88.89 18 

รวม 65 15.08 366 84.92 431 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

ช. ผลการดําเนินงาน 

      องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ ไดดําเนินการโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ ป 2555 ในเขต

พื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่



ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดย

มีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังน้ี 
 

    1. ติดต้ังเสาไฟฟาแรงตํ่าพรอมสายเมนสายนาออก-วัดบานงาม(เขตหมูที่3-บานนายสายทิพย จันทรคง)(หมูที่1) 

    2. ยกระดับปรับปรุงถนนสายวัดบานงาม-สายนาออก(หมูที่2) 

    3. ยกระดับถนนสายคูสงนํ้าบานนางจําเนียร ชวยสกุล-เขตหมูที่11(หมูที่2) 

    4. กอสรางถนน คสล.สายริมคลองตรงบน(ตอเน่ือง)(หมูที่5) 

    5. ยกระดับถนนดวยดินถมและลงหินคลุกสายขางบานนางสมนาม สุวรรณสังข(หมูที่6) 

    6. ปรับปรุงถนนดวยหินคลุกสายหนาบานนายวิชิต สุวรรณเลิศ-หมูที่12(หมูที่6) 

    7. กอสรางถนนคอนกรีตพรอมวางทอ คสล.มอก.ช้ัน3สายริมคลองหัวไทร(หมูที่8) 

    8. บุกเบิกถนนซอยบานนายสุธรรม แกวประดิษฐ(หมูที่9) 

    9. กอสรางถนน คสล.สายบานบางอิฐ(หมูที่10) 

    10. กอสรางถนน คสล.สายพุทธรักษ(หมูที่11) 

    11. ขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังโคมไฟสาธารณะ(หมูที่12) 

    12. บุกเบิกถนนพรอมถมยกระดับและลงหินคลุกทางสาธารณะ(หลักกิโลที่1หนาบานนายวิเชียร บูญรอด) 

         (หมูที่12) 

    13. กอสรางถนน คสล.สายคลองควาย2(หมูที่13) 

    14. ปรับปรุงซอมแซมถนนภายในตําบล 

    15. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลองตรงบน(หมูที่4) 

    16. ติดต้ังไฟฟาสาธารณะจากบานนายสวาท จันทรคงจดหมูที่2(หมูที่3) 

    17. ปรับปรุงถนนดวยหินคลุกสายริมคลองนาโพธ์ิ(หมูที่1) 

    18. ปรับปรุงถนนดวยหินคลุกสายนาโพธ์ิจดหมูที่4 ตําบลบานใหม(หมูที่3) 

    19. ปรับปรุงถนนดวยหินคลุกสายพุทธรักษ(หมูที่5) 

    20. ปรับปรุงถนนดวยหินคลุกซอยเลียบคลองสุขุม(หมูที่7) 

    21. ถมยกระดับพรอมลงหินคลุกถนนริมคลองหัวไทรตลอดสาย(หมูที่8) 

    22. ถมยกระดับถนนบริเวณคูสงนํ้าสายหลังสถานีอนามัยบานตรงบน(หมูที่4) 

    23. กอสรางถนน คสล.ชวงระยะผานวัดสามแพรก(หมูที่9) 

    24. สนับสนุนคาตอบแทนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

         ประจําตําบล 

    25. สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ  

    26. สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดส 

    27. สงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ 

    28. สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 

    29. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ การศึกษาแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯในพื้นที ่

    30. จัดซื้อไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง 

    31. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 



    32. จัดซื้อเครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา 

    33. ขยายเขตไฟฟาพรอมติดต้ังมิเตอรศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

    34. ติดต้ังมาตรวัดนํ้า วางทอพรอมอุปกรณระบบประปาสวนภูมิภาคศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน  

         ตําบลคลองกระบือ 

    35. บัณฑิตนอย ประจําป 2555 

    36. ฉีดวัคซีนปองกันโรคตางๆ ในสัตว เชนโรคพิษสุนัขบา โรคปากเทาเปอยในโค 

    37. อุดหนุนกิจกรรม อสม.ตําบลคลองกระบือ 

    38. สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงานของ สปสช. 

    39. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแหหฺมฺรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจําป 2555 แกที่ทําการปกครอง 

         อําเภอปากพนัง 

    40. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาข้ึนธาตุประจําป 2555แกปกครองอําเภอปากพนัง 

    41. สงเสริมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ 

    42. แขงขันกีฬาสรางสุขภาพตอตานยาเสพติดประจําตําบล “สรางสุขเกมส ครั้งที่ 4” 

    43. รณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลคลองกระบือ 

    44. คาเบี้ยเลี้ยงใหแก อปพร. 

    45. คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 

    46. คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน 

    47. จัดซือ้ไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง 

    48. จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 

    49. จัดซื้อเครื่องควบคุมและสํารองไฟฟา 

    50. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร 

    51. จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร 

    52. คาวัสดุสํานักงาน 

    53. คาวัสดุงานบานงานครัว 

    54. คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ และคาวัสดุกอสราง 

    55. คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

    56. คาวัสดุคอมพิวเตอร 

    57. การจัดงานพิธีเน่ืองในวันสําคัญของชาติและพิธีการตางๆ 

    58. สนับสนุนการจัดทําแผนประชาคมหมูบาน 

    59. คาใชจายในการประชาสัมพันธรปูแบบตางๆ 

    60. คาเชาสัญญาณพื้นที่อินเตอรเน็ตและคาจดทะเบียนโดเมนเดมรายปเว็ปไซตองคการบริหารสวนตําบล  

         คลองกระบือ 

    61. อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ประจําป 2555  

         แกองคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวันออก 

    62. จางเหมาบริการรถเก็บขยะในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 



    63. ปรับปรุงภูมิทัศนที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลและสองขางทางถนนในพื้นที่ตําบลคลองกระบือ 
 

     ทั้งน้ี หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะ

เสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือทราบ เพื่อจะได

พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ในระยะ

ตอไป 
 

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ  ณ วันที ่ ๑๙  ธันวาคม  2555 

 

 

 

(นายสนชัย  สังขศร)ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 


