
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
เรื่อง   รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 25๖๓ 
_______________________________________ 

                   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  58/5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 )  พ.ศ.2546  ความว่า “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   โดยให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย” นั้น  

                   บัดนี ้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่เคยแถลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ครบรอบระยะเวลา 1 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๓  

     จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ
ให้ทราบโดยทั่วกัน   ซึ่งรายละเอียดรายงานดังกล่าวปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

                   ประกาศ  ณ วันที่  ๒๖    เดือน  พฤศจิกายน     พ.ศ. 25๖๓ 

 

     

                                             (ลงชื่อ)  

                                                         (นายสนชัย  สังขศรี) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

เรียน     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง  

กระบือทุกท่าน 

กระผมนายสนชัย   สังขศรี   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ขอแถลงผลการปฏิบัติ

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕ 

วรรคที่ ๕ และวรรคที่ ๖ “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแถลงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศติดไว้โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลด้วย” กระผมจึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  เมื่อวันที่ ๗  ธันวาคม   ๒๕๕๕  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือ  “ครอบครัว

อบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมกตัญญู  เรียนรู้ตลอดชีวิต ”  เพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาต าบล

คลองกระบือต่อไป  และขอรับรองว่าจะบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนคลองกระบือ ด้วยความสุจริต

และเท่ียงธรรมโดยยึดถือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนต าบลคลองกระบือเป็นหลัก พร้อมนี้จึงขอสรุปผลการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ ประจ าปีงบประมาณ   

๒๕๖๓   ดังนี ้

 1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 พัฒนาเส้นทางการคมนาคมภายในต าบลให้ได้มาตรฐานสะดวกและปลอดภัย 
     1.2 วางระบบผังต าบลรวมเพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ 
     1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรม 
     1.4 ปรับปรุงดูแล  สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
     2. นโยบายด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
               2.1 สังคมสงเคราะห์ 
                 - สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้  ผู้ป่วยเรื้อรังอย่างทั่วถึง 
                 - จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ 
              2.2 การศึกษา 
         -  สนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เต็มตามจ านวนนักเรียน   และถูกหลักโภชนาการ 
                - สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียน  เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
                - สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพในทุกด้าน 
                - สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ 
                - สนับสนุนและส่งเสริมวิทยากรพิเศษ  เพื่อเสริมความรู้ความสามารถให้เยาวชน 
                - สนับสนุนทุกการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 
                - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน 
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           2.3 การกีฬา 
                - สนับสนุนโครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ 
                - สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาเยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
                - สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน  ชุมชน  สถานศึกษาโดยทั่วถึง 
           2.4 การประกอบอาชีพ 
              - สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้  และปัจจัยการผลิต 
              - สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่แท้จริง  อย่างมีระบบและยั่งยืน 
              - สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริใน      

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พออยู่  พอกิน  พอเพียง” 
          2.5 การสาธารณสุข 
             - สนับสนุนโครงการโรงพยาบาลต าบล 
             - สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
             - สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
             - สนับสนุนตามโครงการต่างๆ ของสถานีอนามัยประจ าต าบล 
             - รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก  โรคเอดส์     

ตลอดจนภัยของยาเสพติด 
            - รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 
        3.  นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม/และรักษาความสงบเรียบร้อย 
   - สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
   - สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
   - สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดของ อบต. 
   - จัดระเบียบชุมชนให้มีความสะอาดเรียบร้อยและมีสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ 
   - สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้น าท้องที่ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ  ในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        4. นโยบายด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   - สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 
        5. นโยบายด้านบริการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของประชาคมหมู่บ้านและต าบลอย่างเป็นรูปธรรม 
   - ก่อสร้างและปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
  - ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการในรูปแบบต่างๆ 
  - พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าต าบล(อินเตอร์เน็ตต าบล)ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  - ส่งเสริมการปลูกต้นไม้  เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน 
  - รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
  - พัฒนาการบริหารจัดการ อบต.ตามหลักธรรมาภิบาล 
  - พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนแม่บทชุมชน 
  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต. อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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        6. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - สร้างจิตส านึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   - สืบสานประเพณีท้องถิ่น  โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
            - สืบสานประเพณีส่งเสริมประเพณีต่างๆวันสารทเดือนสิบ งานส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบัน
ครอบครัว แห่เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ 

สรุปรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของ อบต.คลองกระบือ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ) 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง 
พัชรี ยอดอินทร์ (หมู่ที่ 3) 

290,000 285,000  

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตีน  
หมู่ที่ 2 

313,000 303,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน 
นายจาย สุดแก้ว  ถึงริมคลองเกาะพุด 2 (หมู่ท่ี 5) 

290,000 285,000  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังเมรุวัด
สุขุม หมู่ที่  6 

290,000 285,000  

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบางหมัน หมู่ที่ 9 , 10 374,000 341,000  
6 
 

โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านนายวิเชียร บุญรอด  
หมู่ที่  12 

145,000 -- (กันเงิน) 

7 โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง
โรงเรียนบ้านตรงบน   (หมู่ท่ี 4) 

273,000 272,000  

8 โครงการยกระดับถนนสายบ้านนายช้อย ด าศรี  
ถึงบ้านนางเลียบ หนูคง หมู่ที่ 13 

219,000 159,000  

9 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 424,000 419,000  
10 โครงการเทคอนกรีตพร้อมกันสาดศาลาเอนกประสงค์  

หมู่ที่ 10 
123,000 -- (กันเงิน) 

11 โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า หมู่ที่ 7 307,000 --  
12 ขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่  3 329,500 -- อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
13 ขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 8 329,500 329,000  
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตก-

บ้านขุนถนน หมู่ที่ 3 
291,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

290,000  
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ที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธ
รักษ์ หมู่ที่ 5 

293,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

291,000  

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริม
คลองตรงบน หมู่ที่  8 
 

434,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

417,000  

17 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายนุ่น วัฒนคง  
หมู่ที่ 6 
 

403,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

-- (กันเงิน) 

18 โครงการซ่อมแซมถนนสาธารณะสายนาตีน – 
นาตก จดหมู่ที่ 11 

403,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

-- (กันเงิน) 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธ
รักษ์ หมู่ที่ 11 

291,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

290,000  

20 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จาก
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  11 
 

4๒๔,000 
(จ่ายขาดเงิน

สะสม) 

418,000  

21 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่  8 บ้านคลองสุขุม  
 

3,998,000 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,489,000  

22 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่  3 บ้านงาม  
 

6,213,000 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

-- อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ชุมชนบ้านบางอิฐ หมู่ที่ 10 บ้านบางอิฐ 
 

4,735,000 
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

4,730,000  

24 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายต่างๆ ในต าบล
คลองกระบือ จ านวน 8  สาย 
 

261,000 
 

261,000  

 24  โครงการ 21,453,000 11,824,000  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน  

 
 ที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ 
 

20,000 --  

 รวม  1  โครงการ 20,000   
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 ที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว 160,000 
 

--  

2 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

5,600 4,200  

3 
 

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

200,000 112,875  

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

50,000 19,400  

5 โครงการรักและห่วงใยสวมหมวกนิรภัยให้น้อง 5,000 4,200  
6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ   200,000 132,905  
7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารการศึกษา ( คา่อาหาร

กลางวนั )  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงักัด อบต. คลองกระบือ 
367,500 247,000  

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ  

153,000 126,000  

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

38,700 --  

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

27,000 18,300  
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 ที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
 (บาท) 

หมายเหตุ 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าหนังสือเรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

18,000 12,200  

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 
 

18,000 12,200  

13 โครงการค่าอาหารเสริม (นม) 
 

527,800 247,467.34  

14 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ต าบลคลองกระบือ 
 

880,000 827,040  

15 โครงการพัฒนาจิตใกล้ชิดวัดปลูกรากใจใส่แก่นธรรม 
 

30,000 --  

16 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบือ 

170,000 170,000  

17 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
คลองกระบือ 

485,000 -- อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

18 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 

60,000 39,900  

19 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร 

10,000 --  

20 โครงการอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข (หมู่ท่ี 1 – 13) 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

260,000 260,000  

21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อ    โคโรนา 2019 (COVIC-19) และการ
จัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง 
 

28,234 27,184  
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 ที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
 (บาท) 

หมายเหตุ 

22 โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส โคโรนา 
2019 (COVIC-19) 
 

24,570 23,750  

23 โครงการแข่งขันกีฬาสร้างสุขภาพต่อต้านยาเสพ
ติด ประจ าต าบล  " สร้างสุขเกมส์ "  
 

3๘0,000 --  

24 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น ๆ  
 

50,000 --  

25 โครงการจัดกิจกรรมแห่หมฺ รับงานเดือนสิบ 
 

3,000 3,000  

26 โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
ประจ าปี 2562 อ าเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

20,000 20,000  

27 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

9,669,600 8,978,800  

28 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

6,528,000 5,796,000  

29 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

120,000 66,000  

30 สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.คลองกระบือ 
 

120,000 120,000  

31 สมทบกองทุนประกันสังคม 
 

80,076 80,076  

32 สมทบบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 
 

191,360 191,360  

 รวม  32  โครงการ 20,880,364 17,543,857.34  
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ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 ที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย  
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัยประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและ/หรือสิ่งก่อสร้าง 
 

25,000 
 
 

 

25,000  

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
) 

๔๕๐,000 224,505.89  

3 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 

10,000 --  

4 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ 

20,000 20,000  

5 โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

5,000 
 

5,000  

6 โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบ์ดินทรเทพ 
วรางกรู 
 

5,000 5,000  

7 โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราชเจ้า)  
 

3,000 
 
 

 

3,000  

8 โครงการจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทร์มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร  
 

4,000 4,000  

9 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 

      5,000 --  
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 ที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย  
(บาท) 

หมายเหตุ 

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ
ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร อบต. คลองกระบือ 
 

12,000 11,540  

11 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ภาษีท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

30,000 --  

12 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

500,000 --  

13 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 

150,000 26,275  

14 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคม
ท้องถิ่น 
 

25,000 --  

15 การบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภัยและอ่ืนๆ 
 

963,100 270,916  

 รวม   15   โครงการ 2,207,100 595,236.89  
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 ที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย (บาท) 

หมายเหตุ 

1 
 

โครงการบริหารจัดการขยะ 30,000  29,250  

2 โครงการจ้างเหมาบริการเก็บขยะในพ้ืนที่ 
 

252,000 252,000  

3 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมสีเขียว 
 

10,000 9,940  

 รวม  3  โครงการ 292,000 291,190  
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สรุปรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของ อบต.คลองกระบือ 
 

 
ที ่

 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เก้าอ้ีพนักพิงส าหรับผู้บริหาร  จ านวน 1 ตัว 
 

5,000 5,000  

2 เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 
 

5,000 4,980  

3 เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
 

180,000 --  

4 ชุดรับแขก  จ านวน  1 ชุด 
 

20,000 19,850  

5 เครื่องปรับอากาศ  จ านวน 1 เครื่อง 
 

36,000 34,500  

6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว – ด า  
(18 หน้า/นาที)  จ านวน 1 เครื่อง 
 

2,600 2,600  

7 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1  เครื่อง 
 

30,000 30,000  

8 เครื่องพิมพ์ Multifunction  จ านวน  1 เครื่อง 
 

7,500 7,500  

9 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จ านวน 1 เครื่อง 
 

๑2,100 12,000  

10 เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่อง 
 

15,000 15,000  

11 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

22,000 21,500  

12 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี
จ านวน 1 เคร่ือง 
 

15,000 15,000  

13 จัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
 

30,700 30,700  

 รวม  13  โครงการ 198,630 162,130  
 



 
 
 

 


