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ค าน า 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อม
ความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในรอบที่ ๒ (ผลการด าเนินงานตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๑) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก .......(e-plan)และแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทาง
ปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้บรรลุเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
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สารบัญ 

          หน้า 

ค าน า          ๑ 
สารบัญ          ๒ 
ส่วนที่ ๑  บทน า 
 ๑.๑ ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล    ๓ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    ๔ 
 ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     ๔ 
 ๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     ๗ 
 ๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล    ๙ 
 
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา      ๑๐ 
 ๒.๒ รายงานบัญชีโครงการพัฒนา      ๑๑ 
 ๒.๓ รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ    ๑๒ 
 ๒.๔ รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   ๑๓ 
 ๒.๕ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา     ๑๔ 
 ๒.๖ รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ     ๑๕ 
 ๒.๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ     ๑๖ 
 
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 ๓.๑ รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา ๔ ปี    ๑๗ 
 ๓.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๑    ๑๘ 
 ๓.๓ รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน   ๑๙ 
 ๓.๔ รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา    ๒๐ 
 ๓.๕ รายงานสรุปผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ   ๒๑ 
 ๓.๖ รายงานสรุปผลโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีที่น ามาจากแผนชุมชน  ๒๒ 
 ๓.๗ รายงานสรุปผลการขออนุมัติงบประมาณ    ๒๓ 
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 ๔.๑ สรุปผลการด าเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค    ๒๔ 
 ๔.๒ สรุปคะแนนประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    ๒๕ 
 ๔.๓ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ     ๒๖ 
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ส่วนที่ ๑ บทน า 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน

มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม
และประเมินผล ((Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน 
อบต. พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก (อ่ืนๆถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนสักหรือกิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มี
ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
สัก ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ินแวดล้อมในสังคมภายใต้
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลดอนสัก 
   บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆไปเพ่ือให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ 
และเม่ือพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
สัก ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆพร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมาย ประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 
 
 



-๔- 

 ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตาม
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  ๓. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
  ๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารส านัก/กองทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลดอนสัก และหมู่บ้านทั้ง 
๙ หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด 
  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่างๆในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนของทุกปี 
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ๑. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย 
      ๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ที่สภาคัดเลือก จ านวน ๓ คน 
      ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
      ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
      ๔) หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสักคัดเลือก จ านวน ๒ คน 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา
ที่ก าหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  ๒. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ดังนี้ 
      ๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์อะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
      ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆคือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลา
ที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
      ๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี
และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามท่ี
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart 
การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสัก 
      ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆอาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ 
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      ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสักเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
      ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจ
ในส านัก กอง ฝุายต่างๆได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 

๓. การรายงานผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีอ านาจหน้าที่ในการ
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
สักเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation 
tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตาม
และประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ 
(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation)เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆที่ได้ก าหนดขึ้น
หรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

รายงานผล นายก อบต. เสนอ สภาท้องถิ่น 

เสนอ 

นายก อบต. เสนอ 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท 

เสนอ 
นายก อบต. 
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 ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     ๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
  ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนสักอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
  ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ ๖ เดือน และสรุปภาพรวมของ ๖ เดือนที่ผ่านมาทุก
ครั้ง 
  ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสักภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอน
สักเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่
ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
 ๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสักมาปฏิบัติงาน 
 ๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆจะวัดจากรายการที่เป็น
โครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่
ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
 ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome 
and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือ
สิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ และ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 

 ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 
  ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
  ๒) เครื่องมือ 
  ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
     ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
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  ๒) การส ารวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท า
ไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือ วัด 
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้
โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 ๓. ก าหนดเครื่องที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
     ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆการประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
 ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal Interview) ซึ่งใช้
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure Interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Interview) ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในข้ันตอน 
 ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักมีการบันทึกการ
สังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือ
ตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วม (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-perticipant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วน
ได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
 ๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลดอนสัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
 ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
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๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือ น าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆแยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด านินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องๆตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา  ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆเกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เก่ียวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา 
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝุายต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่างๆส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
  ๗. ท าให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝุายต่างๆมีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนสักเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลดอนสัก 
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ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล 
********************* 

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
        ๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนสักท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ าเภอดอนสัก และแผนหมู่บ้าน/ชุมชนต าบลดอน
สัก 
        ๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก มีรายละเอียด ดังนี้ 
       ๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย           
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

       ๒) พันธกิจ ประกอบด้วย 
     ๑. มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
     ๒. มีการส่งเสริมการศึกษาได้มาตรฐาน สมศ. 
     ๓. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
     ๔. ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการและสาธารณสุขได้ทั่วถึง 
     ๕. สร้างสรรค์นันทนาการให้ประชาชนหันมาออกก าลังกาย 
     ๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
     ๗. แหล่งท่องเที่ยวได้รับฟ้ืนฟูและ อนุรักษ์ทรัพยากรในพ้ืนที่ 
     ๘. การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดี 
     ๙. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงคุณค่าและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
        ๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
     ๑. การพัฒนาคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า การขนส่งและมีระบบผังเมืองมาตรฐาน 
    ๒. พัฒนาการศึกษาและคนสังคมในชุมชน/หมู่บ้านให้มีศีลธรรม จริยธรรม มีธรรม
ชีวิต ซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสาธารณะ 
     ๓. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข 
     ๔. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านให้มีความสงบ
เรียบร้อยปลอดภัย 



    ๕. ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 
     ๖. ส่งเสริมสนับสนุนคุ้มครอง ดูแล สาธารณสมบัติ ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๗. ส่งเสริมการสร้างพลังมวลชนในการปูองกันยาเสพติด 
        ๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการไฟฟูาแสง
สว่างและระบบระบายน้ า 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านการศึกษา 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและ
สิทธิเสรีภาพ 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นเพ่ือสร้างเครือข่าย
การพัฒนา 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ท านุ บ ารุง ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา   
แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 



    ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพลังมวลชนใน
การปูองกันปัญหายาเสพติด 
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 

    ๕) วิสัยทัศน์ 
    “ชุมชนเข้มแข็ง ภาคเกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน” 

 พันธกิจ(Mission) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๑- 

  ๒.๒ โครงการแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
รายงานแผนพัฒนา 4 ปี (ล่าสุด) พ.ศ. 2561 - 2564 

อบต.ดอนสัก ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธาน ี

โครงการ 
วัตถุประสง

ค์ 

ประเภท
กิจกรรม 

จากแผนชุมชน หมู่ท่ี ตัวช้ีวัด ผลผลิต 
เป้าหมายผลผลิต หน่วย

วัด 

งบประมาณ 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ : การพฒันาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางถนนอยูดี่มี
สุข ช่วง2 หมู่1 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนอยูดี่มีสุข ช่วง 2 หมู่
1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 
500 เมตร 

500.00       เมตร 1,404,000.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายพ่อตาหู
นบ หมู่ 1 ช่วง2 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายพ่อตาหูนบหมู่ 
1 ช่วง2 กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  500.00     เมตร   1,404,000.00     ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายสนัติสุข 
ช่วง 3 หมู่ท่ี 1 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายสนัติสุข ช่วง3 

หมู่1กวา้ง 6 เมตร ยาว 
500 เมตร 

  500.00     เมตร   1,404,000.00     ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 



4. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายศิลาทอง 
หมู่2 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

2, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายศิลาทอง หมู่2 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 

เมตร 

    0.00 0.00 เมตร     1,404,000.00 0.00 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

5. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบางโสม 
หมู่9  

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

4, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายบางโสม หมู่9 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
2000 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

2,000.00       เมตร 6,542,500.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายควน
เนียง หมู่9  

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

4, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายควนเนียง หมู่9 

กวา้ง 6 เมตรยาว 500 

เมตร 

  500.00     เมตร   1,404,000.00     ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

7. โครงการก่อสร้าง
ถนนสายเขาหมาก หมู่9 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

4, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายเขาหมาก หมู่9 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 

เมตร  

    500.00 0.00 เมตร     1,404,000.00 0.00 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

8. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายเขากลอย
ซอย 1 หมู่ท่ี 13 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-

8, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า

ถนนสายเขากลอยซอย 1 

หมู่13 กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

  500.00     เมตร   1,404,000.00     ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง

 



งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

เป้าหมาย สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

9. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายเขากลอย
ซอย5 หมู่ท่ี 13 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

8, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายเขากลอยซอย 5 

หมู่13 กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

    1,404,000.0

0 

0.00 เมตร     1,404,000.00 0.00 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

10. โครงการปรับปรุง
โครงสร้างถนนดิน
ซีเมนตผ์สมน ้ายา
ดดัแปลงและน ้ายางพารา
สดถนนสายสามคัคี(นาย
ขอม-นายชอบ)หมู่14 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

9, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายสามคัคี(นาย
ขอม-นายชอบ)หมู่14 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 
1000 เมตร 

1,000.00       เมตร 2,000,000.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

11. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอยเขาพอ
งาม ช่วง2 หมู่14 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

9, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนซอยเขาพองาม ช่วง 
2 หมู่14 กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

500.00       เมตร 1,404,000.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

12. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอยตาเว หมู่
14 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

9, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนซอยตาเว หมู่14 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 500 

เมตร 

  500.00     เมตร   1,404,000.00     ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ

 



ช่าง 

13. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอยรังษีร่วม
มิตร หมู่ 14 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

9, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนซอยรังษีร่วมมิตร 
หมู่14 กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

    500.00 0.00 เมตร     1,404,000.00 0.00 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

14. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอยสาม
โซน ช่วง3 หมู่ 14 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

9, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนซอยสามโซน ช่วง 3 

หมู่ท่ี 14 กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

500.00       เมตร 1,404,000.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

15. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายพูน
ทรัพย ์ช่วง3 หมู่14 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

9, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายพูนทรัพย ์ช่วง 
3 หมู่14 กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 275 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

  275.00     เมตร   850,000.00     ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

16. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสายบาง
โสม ช่วง 2 หมู่2 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

2, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายบางโสม ช่วง2 

หมู่2 กวา้ง 6 เมตร ยาว 
195 เมตรหนา0.15 

เมตรหรือพ้ืนท่ีผิว
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 
1170 ตารางเมตร 

195.00       เมตร 737,000.00       ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

17. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาวเทวดา-

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน

2. บริการ
ชุมชนและ

2, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้

ถนนสายเทดา-พิงกรง 
ช่วง2 หมู่2กวา้ง 5 

  500.00     เมตร   1,650,000.00     ประชาชนมี
เส้นทาง

ส่วนโยธา, 
กองโยธา,  



พิงกรง ช่วง 2 หมู่2 การคมนาคม สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

เมตร ยาว 500 เมตร คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

18. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสายบา้น
ห้วย-ดอนดาน หมู่4 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

3, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายบา้นห้วย-ดอน
ดาน หมู่4 กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 88 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 
440 ตรม. 

88.00       เมตร 280,000.00       ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

19. โครงการก่อสร้าง
ถนนสายควนเนียง หมู่9 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

4, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายควนเนียง หมู่9 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 270 

เมตรหนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่า 1080 ตรม. 

270.00       เมตร 740,000.00       ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

20. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสายเขา
หลกั หมู่9 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

4, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายเขาหลกั หมู่9 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 600 

เมตร 

    600.00 0.00 เมตร     1,980,000.00 0.00 ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

21. โครงการก่อสร้าง
ถนนสายอุดมสุข หมู่12  

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ

7, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายอุดมสุข หมู่ 12 

กวา้ง 4 เมตร ยาว 310 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

  310.00     เมตร   850,000.00     ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 

 



สาธารณูปโภ
ค 

ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

22. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสายรุ่งเรือง 
ช่วง 4 หมู่ 12 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

7, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายรุ่งเรือง ช่วง 3 

หมู่12 กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 270 เมตรหนา 
0.15 เมตรหรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 
1080 เมตร 

270.00       เมตร 740,000.00       ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

23. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสายหวั
คลอง ซอย4 หมู่13 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

8, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายเขากลอย ซอย4 หมู่ 
13 กวา้ง 5 เมตร ยาว 
254 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต
ไม่นอ้ยกว่า 1250 

ตารางเมตร 

254.00       เมตร 730,000.00       ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

24. โครงการบกุเบิก
ถนน สายเขาน ้ าซบั ซอย
1  

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาเส้นทาง
คมนาคมของ
ประชาชนให้
สะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางบุกเบิก
ร้อยละ 80 ของ
ค่าเป้าหมาย 

บุกเบิกถนนสายเขาน ้าซบั 
ซอย 1 สระหลวงนาตาดี 
หมู่1 กวา้ง 8 เมตร ยาว 
1000 เมตร 

1,000.00       เมตร 800,000.00       ประชาชนมี
เส้นทางใช้
สญัจรเพ่ิมข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

25. โครงการบกุเบิก
ถนนสายพ่อตาหูนบ-
ชลประทาน หมู่1 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาเส้นทาง
คมนาคมของ
ประชาชนให้
สะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางบุกเบิก
ร้อยละ 80 ของ
ค่าเป้าหมาย 

บุกเบิกถนนสายพ่อตาหู
นบ-ชลประทาน หมู่1 

กวา้ง 6 เมตร ยาว 800 

เมตร 

  800.00     เมตร   489,000.00     ประชาชนมี
เส้นทางใช้
สญัจรเพ่ิมข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 



26. โครงการบกุเบิก
ถนนสายเอกนราอุทิศ หมู่ 
2 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาเส้นทาง
คมนาคมของ
ประชาชนให้
สะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

2, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางบุกเบิก
ร้อยละ 80 ของ
ค่าเป้าหมาย 

บุกเบิกถนนสายนราอุทิศ 
หมู่ 2 กวา้ง 6 เมตร ยาว 
800 เมตร 

    800.00 0.00 เมตร     480,000.00 0.00 ประชาชนมี
เส้นทางใช้
สญัจรเพ่ิมข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

27. โครงการบกุเบิก
ถนนสายห้วยเสียดซอย 1 

หมู่9 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาเส้นทาง
คมนาคมของ
ประชาชนให้
สะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

4, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางบุกเบิก
ร้อยละ 80 ของ
ค่าเป้าหมาย 

บุกเบิกถนนห้วยเสียด 
ซอย 1 หมู่9 ผิวจราจร
กวา้ง 6 เมตร ไหล่ทาง
ขา้งละ 1 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

    1,000.00 0.00 เมตร     600,000.00 0.00 ประชาชนมี
เส้นทางใช้
สญัจรเพ่ิมข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

28. โตรงการบุกเบิก
ถนนสายเขาสามหนา้ 
ซอย 1 หมู่13 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาเส้นทาง
คมนาคมของ
ประชาชนให้
สะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

7, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางบุกเบิก
ร้อยละ 80 ของ
ค่าเป้าหมาย 

บุเบิกถนนสายเขาสาม
หนา้ ซอย 1 หมู่ 12 

กวา้ง 8 เมตร ยาว 
1,000 เมตร พร้อมฝัง
ท่อระบายน ้า 

    800.00 0.00 เมตร     800,000.00 0.00 ประชาชนมี
เส้นทางใช้
สญัจรเพ่ิมข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

29. โครงการบกุเบิก
ถนนสายศาลา-เขาน ้าซบั 
หมู่12 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาเส้นทาง
คมนาคมของ
ประชาชนให้
สะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

7, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางบุกเบิก
ร้อยละ 80 ของ
ค่าเป้าหมาย 

บุกเบิกถนนสายศาลา-เขา
น ้าซบั หมู่12 กวา้ง 8 

เมตร ยาว 1000 เมตร 
พร้อมฝังท่อระบายน ้า 

  0.00     เมตร   800,000.00     ประชาชนมี
เส้นทางใช้
สญัจรเพ่ิมข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

30. โครงการบกุเบิก
ถนนเลียบน ้าตกโฉ หมู่
14 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาเส้นทาง
คมนาคมของ
ประชาชนให้

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-

9, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางบุกเบิก
ร้อยละ 80 ของ
ค่าเป้าหมาย 

บุกเบิกถนนเลียบน ้าตก
โฉ หมู่14 กวา้ง 8 เมตร 
ยาว 800 เมตร พร้อมฝัง
ท่อระบายน ้า 

    800.00 0.00 เมตร     640,000.00 0.00 ประชาชนมี
เส้นทางใช้
สญัจรเพ่ิมข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง

 



สะดวกข้ึน งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

31. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนในเขต 
อบต. 

เพ่ือให้ผูใ้ช้
ถนนเดินทาง
ไดส้ะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 
ถนนท่ีไดรั้บการ
ซ่อมแซมร้อยละ 
50 

ถนนลูกรังทุกสายในเขต 
อบต.โดยท าการปรับปรุง
ซ่อมแซม/หรือถมหลุม
บ่อ 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 แกไ้ขปัญหา
ความ
เดือดร้อนใน
เบ้ืองตน้ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

32. โครงการก่อสร้าง
หอถงัแบบโครงถกั(ถงัไฟ
เบอร์กลาส) ซอยสนัติสุข 
หมู่1 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1, ครัวเรือนมีน ้าใช้
อุปโภค บริโภค 
ร้อยละ 75 

ก่อสร้างหอถงัแบบโครง
ถกั(ถงัไฟเบอร์กลาส)
ขนาด 10 ลบ.ซม.และ
ขยายท่อเมนตย์าว 
2,000 เมตร ซอยสนัติ
สุข หมู่1 

  2,000.0

0 

    เมตร   800,000.00     สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

33. โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล ซอยสนัติสุข หมู่
1 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1, ครัวเรือนมีน ้าใช้
อุปโภค บริโภค 
ร้อยละ 75 

ขดุเจาะบ่อบาดาล ซอย
สนัติสุข หมู่1 ตาม
มาตรฐาน จ านวน 1 จุด 

  1.00     จุด   200,000.00     สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

34. โครงการขยายท่อ
เมนตป์ระปา หมู่2 ถนน
สายพิงกรง ยาว 1,000 

เมตร 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

2, ครัวเรือนมีน ้าใช้
อุปโภค บริโภค 
ร้อยละ 75 

ขยายท่อเมนตป์ระปา หมู่
2 ถนนสายพิงกรง ยาว 
1,000 เมตร 

    1,000.00   เมตร     200,000.00   สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ

 



ช่าง 

35. โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ 2  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

2, ครัวเรือนมีน ้าใช้
อุปโภค บริโภค 
ร้อยละ 75 

ครัวเรือนมีน ้าใชอุ้ปโภค 
บริโภค ร้อยละ 75 

  2.00     จุด   200,000.00     สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

36. โครงการซ่อมแซม
ระบบประปาบา้นห้วย 
หมู่4 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

3, ครัวเรือนมีน ้าใช้
อุปโภค บริโภค 
ร้อยละ 75 

ซ่อมแซมระบบประปา
บา้นห้วย หมู่ 4 

1.00       จุด 100,000.00       สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

37. โครงการก่อสร้าง
หอถงัแบบโครงถกั ซอย
รุ่งเรือง หมู่12 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

7, ครัวเรือนมีน ้าใช้
อุปโภค บริโภค 
ร้อยละ 75 

ก่อสร้างหอถงัแบบโครง
ถกั(ถงัไฟเบอร์กลาส)
ขนาด 10 ลบ.ซม.และ
ขยายท่อเมนตย์าว 
2,000 เมตร ซอย
รุ่งเรือง หมู่12 

  2,000.0

0 

    เมตร   800,000.00     สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

38. โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล ซอยรุ่งเรือง หมู่
12 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

7, ครัวเรือนมีน ้าใช้
อุปโภค บริโภค 
ร้อยละ 75 

ขดุเจาะบ่อบาดาล ซอย
รุ่งเรือง หมู่12 ตามแบบ
มาตรฐาน จ านวน 1 จุด 

  1.00     จุด   100,000.00     สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

39. โครงการขดุเจาะบ่อ
บาดาล หมู่14 

เพ่ือให้
ประชาชนมี

2. บริการ
ชุมชนและ

9, ครัวเรือนมีน ้าใช้
อุปโภค บริโภค 

ขดุเจาะบ่อบาดาล ตาม
แบบมาตรฐาน หมู่14 

  1.00     จุด   100,000.00     สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ

ส่วนโยธา, 
กองโยธา,  



น ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

ร้อยละ 75 จ านวน 1 จุด ขาดแคลนน ้า กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

40. โครงการก่อสร้าง
หอถงัแบบโครงถกั หมู่
14 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

9, ครัวเรือนมีน ้าใช้
อุปโภค บริโภค 
ร้อยละ 75 

ก่อสร้างหอถงัแบบโครง
ถกั (ถงัไฟเบอร์กสาส)
ขนาด 10 ลบ.ซม. และ 
ขยายท่อเมนต ์ยาว 
2,000 เมตร หมู่14 

  2,000.0

0 

    เมตร   800,000.00     สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ขาดแคลนน ้า 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

41. โครงการก่อสร้าง
เข่ือนน ้าลน้ตอนล่างคลอง
นาเหนือ หมู่1 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาขาด
แคลนน ้าและ
ป้องกนัน ้า
ท่วมขงัในฤดู
ฝน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ก่อสร้างเข่ือนน ้าลน้
ตอนล่างคลองนาเหนือ 
หมู่1 ขนาดยาว 8เมตร 
สูง 4 เมตรพร้อมมีประตู
เปิด-ปิด 

8.00       เมตร 800,000.00       ามารถระบาย
น ้าไดดี้ข้ึน มี
น ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกา
ตรเพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

42. โครงการก่อสร้าง
ฝายน ้าคลองน ้าฉา หมู่1 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาขาด
แคลนน ้าและ
ป้องกนัน ้า
ท่วมขงัในฤดู
ฝน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

1, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ก่อสร้างฝายน ้าคลองน ้า
ฉา หมู่1 ยาว 12 เมตร 
สูง 2 เมตร จ านวน 3 จุด 

  3.00     จุด   800,000.00     มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

43. โครงการขดุลอก
คลองพิงกรง หมู่2 

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ

2, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ขดุลอกคลองพิงกรง หมู่
2 ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร ทอ้ง
คลองกวา้ง 1.5 เมตร 

      2,000.0

0 
เมตร       800,000.00 มีน ้าใช้

ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 

 



สาธารณูปโภ
ค 

ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

44. โครงการขดุลอก
คลองวดัดอนสกั หมู่2 

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

2, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ขดุลอกคลองวดัดอนสกั 
หมู่2 ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ทอ้ง
คลอง 1.5 เมตร 

    1,000.00   เมตร     800,000.00   มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

45. โครงการขดุลอก
คลองท่าล าพู หมู่2 

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

2, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ขดุลอกคลองท่าล าพู หมู่
2 ขนาดกวา้ง 12 เมตร 
ยาว 2000 เมตร ทอ้ง
คลอง 6 เมตร 

      2,000.0

0 
เมตร       1,000,000.0

0 
มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกา
ตรเพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

46. โครงการขดุลอก
สระน ้าสาธารณะขา้ง
ศาลาประชุม หมู่4 

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

3, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ขดุลอกสระน ้าสาธารณะ
ขา้งศาลาประชุม หมู่4 

กวา้ง 12 เมตร ยาว 20 

เมตร พร้อมก่อสร้างศาลา
กลางน ้าขนาดกวา้ง4x4

เมตร 

20.00       เมตร 400,000.00       มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

47. โครงการก่อสร้าง
ฝายน ้าคลองในบา้น หมู่2  

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

2, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ก่อสร้างฝายน ้าคลองใน
บา้น หมู่2 กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 8 เมตร 

      8.00 เมตร       200,000.00 มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 



48. โครงการก่อสร้าง
ฝายน ้าลน้หมู่4 ขนาด
กวา้ง 2 เมตร ยาว 8 

เมตร  

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

3, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ หมู่4 

ขนาดกวา้ง 2 เมตร ยาว 
8 เมตร จ านวน 2 แห่ง 

      2.00 แห่ง       800,000.00 มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

49. โครงการก่อสร้าง
ฝายน ้าลน้คลองบางนาง 
หมู่9 

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

4, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้คลอง
บางนาง หมู่9 กวา้ง 2 

เมตร ยาว 6 เมตร 

      6.00 เมตร       400,000.00 มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

50. โครงการก่อสร้าง
ฝายน ้าลน้ห้วยศิลาทอง 
หมู่9  

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท าาร
เกษตรให้
ประชาชน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

4, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ห้วย
ศิลาทอง หมู่9 กวา้ง 2 

เมตร ยาว 6 เมตร 

      6.00 เมตร       400,000.00 มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

51. โครงการขดุลอก
คลองนา่่งก า หมู่10  

เพ่ือบรรเทา
ความ
เดือดร้อน
ให้กบัอาชีพ
อ่ืนๆ 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

5, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ขดุลอกคลองนางก า หมู่
10 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ทอ้งคลอง
กวา้ง 1.5 เมตร 

      2,000.0

0 
เมตร       800,000.00 สามารถแกไ้ข

การประกอบ
อาชีพดา้น
อ่ืนๆได ้

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

52. โครงการขดุลอก
คลองนา่่งก า หมู่10  

เพ่ือบรรเทา
ความ
เดือดร้อน
ให้กบัอาชีพ

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์

5,6, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพไดเ้พียงพอ
ร้อยละ 70 

ขดุลอกคลองนางก า หมู่
10 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ทอ้งคลอง
กวา้ง 1.5 เมตร 

      120.00 เมตร       800,000.00 สามารถแกไ้ข
การประกอบ
อาชีพดา้น
อ่ืนๆได ้

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง

 



อ่ืนๆ แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

53. โครงการขดุลอก
แหล่งตน้น ้าป่าชุมชน หมู่
12 

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

7, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพเพียงพอร้อย
ละ 75 

ขดุลอกแหลง่ตน้น ้าป่า
ชุมชน หมู่ 12 กวา้ง 30 

เมตร ยาว 50 เมตร 

    50.00   เมตร     800,000.00   มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

54. โครงการก่อสร้าง
ฝายน ้าลน้ห้วยหินกล้ิง 
หมู่12 

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

7, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพเพียงพอร้อย
ละ 75 

ก่อสร้างฝายน ้าลน้ห้วย
หินกล้ิง หมู่12 กวา้ง 2 

เมตร ยาว 8 เมตร 10 

จุด 

      10.00 เมตร       500,000.00 มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

55. โครงการดูดโคลน
กน้คลองน ้าตกโฉ หมู่14 

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

9, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพเพียงพอร้อย
ละ 75 

ดูดโคลนกน้คลองน ้าตก
โฉ หมู่14 กวา้ง 15 

เมตร ยาว 2,000 เมตร 

  0.00     เมตร   100,000.00     มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

56. โครงการก่อสร้าง
ฝายคลองพรมมา หมู่14 

เพ่ือหาแหล่ง
น ้าท า
การเกษตรให้
ประชาชน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ

9, ประชาชนมีแหล่ง
น ้าใชป้ระกอบ
อาชีพเพียงพอร้อย
ละ 75 

ก่อสร้างฝายคลองพรมมา 
หมู่14 กวา้ง 2เมตร ยาว 
4 เมตร 

  4.00     เมตร   100,000.00     มีน ้าใช้
ประกอบ
อาชีพเกษตร
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ

 



การเกษตร ช่าง 

57. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมห้วยพอถนน
ศิลาทอง หมู่2 

เพ่ือช่วยให้
การระบายน ้า
ไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึนในช่วง
ฤดูฝน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

2, ท่อเหล่ียมท่ีได้
ก่อสร้าง ร้อยละ 
40 ของค่า
เป้าหมาย 

ท่อเหล่ียมห้วยพอถนน
ศิลาทอง หมู่2 ขนาด 
3x3x8 เมตร ชนิดสอง
ช่อง 

1.00       จุด 500,000.00       ป้องกนัน ้า
ท่วมพ้ืนท่ี
เกษตรและ
บา้นเรือนของ
ประชาชนได ้

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

58. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมคูชลประทาน 
หมู่2 

เพ่ือช่วยให้
การระบายน ้า
ไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึนในช่วง
ฤดูฝน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

2, ท่อเหล่ียมท่ีได้
ก่อสร้าง ร้อยละ 
40 ของค่า
เป้าหมาย 

ท่อเหล่ียมคูชลประทาน 
หมู่2 ขนาด 3x3x8 ม.
ชนิดสองช่อง 

  1.00     จุด   500,000.00     ป้องกนัน ้า
ท่วมพ้ืนท่ี 
เกษตรและ
บา้นเรือนของ
ประชาชนได ้

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

59. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมห้วยพงออ้ยชา้ง
ถนน อบจ. หมู่2 

เพ่ือช่วยให้
การระบายน ้า
ไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึนในช่วง
ฤดูฝน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

2, ท่อเหล่ียมท่ีได้
ก่อสร้าง ร้อยละ 
40 ของค่า
เป้าหมาย 

ท่อเหล่ียมห้วยพงออ้ยชา้ง
ถนน อบจ.หมู่2 ขนาด 
3x3x38 เมตร ชนิด
สองช่อง 

    1.00   จุด     500,000.00   ป้องกนัน ้า
ท่วมพ้ืนท่ี
เกษตรและ
บา้นเรือนของ
ประชาชนได ้

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

60. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมสายส่ีแยกตน้
บก หมู่12 

เพ่ือช่วยให้
การระบายน ้า
ไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึนในช่วง
ฤดูฝน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

7, ท่อเหล่ียมท่ีได้
ก่อสร้าง ร้อยละ 
40 ของค่า
เป้าหมาย 

ท่อเหล่ียมสายส่ีแยกตน้
บก หมู่12 ขนาด 
3x3x8 เมตร ชนิดสอง
ช่อง 

      1.00 จุด       500,000.00 ป้องกนัน ้า
ท่วมพ้ืนท่ี
เกษตรและ
บา้นเรือนของ
ประชาชนได ้

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

61. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมสายอุดมสุข 

เพ่ือช่วยให้
การระบายน ้า

2. บริการ
ชุมชนและ

7, ท่อเหล่ียมท่ีได้
ก่อสร้าง ร้อยละ 

ท่อเหล่ียมสายอุดมสุข 
หมู่12 ขนาด 2-

1.00       จุด 280,000.00       ป้องกนัน ้า
ท่วมพ้ืนท่ี

ส่วนโยธา, 
กองโยธา,  



หมู่12 ไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึนในช่วง
ฤดูฝน 

สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

40 ของค่า
เป้าหมาย 

1.80x1.80x7.0

เมตร 
เกษตรและ
บา้นเรือนของ
ประชาชนได ้

กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

62. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมถนนเขาสาม
หนา้-เขาน ้าซบั หมู่12 

เพ่ือช่วยให้
การระบายน ้า
ไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึนในช่วง
ฤดูฝน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

7, ท่อเหล่ียมท่ีได้
ก่อสร้าง ร้อยละ 
40 ของค่า
เป้าหมาย 

ท่อเหล่ียมถนนเขาสาม
หนา้-เขาน ้าซบั หมู่12 

ขนาด 1.2x1.2x2.5 

เมตร 

      1.00 จุด       500,000.00 ป้องกนัน ้า
ท่วมพ้ืนท่ี
เกษตรและ
บา้นเรือนของ
ประชาชนได ้

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

63. โครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือ หมู่2  

เพ่ือให้มี
สถานท่ี
ส าหรับจอด
เรือ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

2, จ านวนการ
ก่อสร้างต่อเติมท่า
เทียบเรือริ้อยละ 
50 ของค่า
เป้าหมาย 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่2 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 10 

เมตร สูง 15 เมตร พร้อม
ศาลาท่ีพกัขนาดกวา้ง 3 

เมตร ยาว 4 เมตร 

4.00       เมตร 350,000.00       ผูท่ี้ประกอบ
อาชีพประมง
และ
ประชาชนท่ี
เดินทางมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

64. โครงการขยาย
สะพานคลองนางก า หมู่
10 

เพ่ือให้มี
สถานท่ี
ส าหรับจอด
เรือ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

5, จ านวนการ
ก่อสร้างต่อเติมท่า
เทียบเรือริ้อยละ 
50 ของค่า
เป้าหมาย 

ขยายสะพานคลองนางก า 
หมู่10 กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 15 เมตร 

  15.00     เมตร   600,000.00     ผูท่ี้ประกอบ
อาชีพประมง
และ
ประชาชนท่ี
เดินทางมี
ความสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

65. โครงการก่อสร้าง
สะพานทุ่นลอย หมู่10 

เพ่ือให้มี
สถานท่ี
ส าหรับจอด
เรือ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ

5, จ านวนการ
ก่อสร้างต่อเติมท่า
เทียบเรือริ้อยละ 
50 ของค่า
เป้าหมาย 

ก่อสร้างสะพานทุ่นลอย 
หมู่10 ขนาดกวา้ง 4 

เมตร ยาว 60 เมตร 

      60.00 เมตร       600,000.00 ผูท่ี้ประกอบ
อาชีพประมง
และ
ประชาชนท่ี
เดินทางมี
ความสะดวก

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 

 



สาธารณูปโภ
ค 

ยิ่งข้ึน ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

66. โครงการต่อเติม
ศาลาเอนกประสงค ์หมู่2 

เพ่ือขยายให้
สถานท่ีกวา้ง
ข้ึนรองรับการ
ท ากิจกรรม
ต่างๆ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟ้า
สาธารณะ 

2, จ านวนการ
ก่อสร้างต่อเติมท่า
เทียบเรือริ้อยละ 
50 ของค่า
เป้าหมาย 

ต่อเติมอาคารกวา้ง 20 

เมตร ยาว 40 เมตร 
    1.00   จุด     800,000.00   มีอาคารท่ี

มัน่คงแขง็แรง 
ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

67. โครงการต่อเติม
ศาลาประชุมหมู่บา้น หมู่
ท่ี13 

เพ่ือปรับปรุงท่ี
ประชุมให้
ปลอดภยั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟ้า
สาธารณะ 

8, จ านวนการ
ก่อสร้างต่อเติมท่า
เทียบเรือริ้อยละ 
50 ของค่า
เป้าหมาย 

ต่อเติมห้องขนาดกวา้ง 
4x4 เมตร จ านวน 2 

ห้อง 

  2.00     ห้อง   500,000.00     ห้องประชุมมี
ความมัน่คง
แขง็แรง 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

68. โครงการขดุลอก
หรือลอกคูระบายน ้าทุก
จุดในเขต อบต. 

เพ่ือให้การ
ระบายน ้าไหล
ข้ึนไดส้ะดวก
ข้ึน 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานอนุรักษ์
แหล่งน ้าและ
ป่าไม-้ขดุลอก
แหล่งน ้าคู
คลองเพ่ือ
การเกษตร 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 
ท่อระบายน ้าไดรั้บ
สร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมร้อยละ 
50 

ขดุลอกหรือลอกครูะบาย
น ้าทุกจุดในเขต อบต.โดย
ท าการวางท่อระบายน ้า
ใหม่/หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมวางต าแหน่งท่อ
ระบายน ้าหรือลอกคู
คลอง 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ระบายน ้าได้
ในฤดูฝน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

69. โครงการก่อสร้างคู
ระบายน ้าคอนกรีตอ่าว
หมาเถ่ือน หมู่ท่ี 10 

เพ่ือให้การ
ระบายน ้าไหล
ไดส้ะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานบ าบดัน ้า
เสีย-ระบบการ
รักษาความ
สะอาดคูคลอง
ระบายน ้า 

5, ท่อระบายน ้าไดรั้บ
สร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมร้อยละ 
50 

ก่อสร้างครูะบายน ้า
คอนกรีตอ่าวหมาเถ่ือน 
หมู่10 ดา้นทิศตะวนัตก 
กวา้ง 1 เมตร ยาว 280 

เมตร 

280.00       เมตร 950,000.00       สามารถแกไ้ข
ปัญหาการ
ระบายน ้าได้
ในฤดูฝน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 



70. โครงการซ่อมแซม
สะพานคอนกรีต หมู่11 

เพ่ือซ่อมแซม
สะพานให้
ใชไ้ดป้กติ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟ้า
สาธารณะ 

- ท่อระบายน ้าไดรั้บ
สร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมร้อยละ 
50 

ซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีต หมู่ 11 กวา้ง 
6 เมตร ยาว 7000 

เมตร 

7,000.00       เมตร 300,000.00       สะพานมี
สภาพพร้อม
ใชง้าน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

71. โครงการซ่อมแซม
สะพานคอนกรีต หมู่11  

เพ่ือซ่อมแซม
สะพาน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟ้า
สาธารณะ 

6, ท่อระบายน ้าไดรั้บ
สร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมร้อยละ 
50 

ซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีต หมู่11 กวา้ง 6 

เมตร ยาว 7,000 เมตร 

7,000.00       เมตร 300,000.00       สะพานมี
สภาพพร้อม
ใชง้าน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

72. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าและติดตั้งซ่อมแซม
ไฟส่องสว่าง 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้
ครอบคลุมทุก
ครัวเรือนและ
ป้องกนั
อุบติัเหต ุ

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟ้า
สาธารณะ 

1,2,3,4,5,6,7,8,

9, 
ไฟฟ้าท่ีติดตั้ง/
ซ่อมแซมร้อยละ 
50 ของค่า
เป้าหมาย 

ด าเนินการติดตั้งสายไฟ
เพ่ิมเติมพร้อมติดตั้ง
มิเตอร์ไฟส่องสว่างและ
ซ่อมแซมไฟสาธารณะท่ี
ติดตั้งแลว้ทุกหมู่บา้น 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชน
ปลอดภยัใน
การใชถ้นน
เวลากลางคืน 
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้ก
ครัวเรือน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

73. โครงการจดัท าป้าย
ในเขต อบต.ดอนสกั 

เพ่ือ
ประชาสมัพนั
ธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวและ
บอกถนน
ภายในเขต 
อบต. 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน - การ
บริหารทัว่ไป 

- ป้ายท่ีติดตั้งเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 30 ของ
ค่าเป้าหมาย 

ติดตั้งป้ายสญัลกัษณ์บอก
ถนนและแหล่งท่องเท่ียว
ขนาด 30x35 ซม. 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 นกัท่องเท่ียวรู้
ช่ือถนนและ
แหล่ง
ท่องเท่ียว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

74. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายเขาน ้า
ซบั หมู่ 1,12  

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-

- ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า

ถนนสายเขาน ้าซบัหมู่ 
1,12 ต.ดอนสกั 
เช่ือมต่อ หมู1 เขาวงัทอง 
อ.ขนอม จ.

6.00       เมตร 4,477,000.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง

 



งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

เป้าหมาย นครศรีธรรมราช ขนาด
ผิวจราจร 6 เมตร ยาว 
1162 ม.หนา 0.05 

เมตร 

สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

75. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสายบา้น
ห้วย-ดอนดาน ไชยคราม 
ม.4 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

- ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายบา้นห้วย-ดอน
ดาน-ไชยคราม หมู่4 ต.
ดอนสกัเช่ือมต่อ ต.ไชย
ครามขนาดผิวจราจรกวา้ง 
5 เมตร ยาว 140 เมตร
หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 
700 ตรม. 

140.00       เมตร 440,000.00       ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

76. โครงการกาอสร้าง
ถนนลาดยาง สายแยก
ประปา-หวัคลอง ม.9 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

- ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายแยกประปา-หวั
คลอง หมู่9 เช่ือมต่อ เขา
วงัทอง หมู่1 อ.ขนอม จ.
นคร ขนาดผิวจราจรกวา้ง 
6 เมตรยาว 2854 ม. 

2,854.00       เมตร 8,040,000.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

77. โครงการ
ถนนลาดยางสายหนอง
นายเป้า(ตาแกว้-ตมชม) 
หมู่9,13 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

- ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายหนองนายเป้า
(ตาแกว้-ตาชม) หมู่9,13 

ต.ดอนสกัเช่ือมต่อ หมู่8 

เทศบาลเมืองดอนสกั 
ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 

เมตร ยาว 2735 เมตร  

2,735.00       เมตร 7,896,000.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

78. โครงการ
ถนนลาดยางสายพูล
ทรัพย(์นางก า-หวัคลอง)  

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

- ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายพูลทรัพย(์นาง
ก า-หวัคลอง)หมู่ 
14,13,9 ต.ดอนสกั
เช่ือมต่อ หมู่1 บา้นน ้าโฉ 
ต.ควนทอง อ.ขนอม ผิว
จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 
872 เมตรหนา 0.05 

เมตร 

872.00       เมตร 2,862,000.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ

 



ช่าง 

79. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสายห้วย
เสียด(อบต.-เขาแค) 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

- ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ถนนสายห้วยเสียด(อบต.-
เขาแค) หมู่9 ต.ดอนสกั
เช่ือมต่อหมู่1 ต.ควนทอง 
ผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 2,389,000 เมตร 

2,389,000.0

0 

      เมตร 6,471,000.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

80. โครงการก่อสร้าง
แนวเข่ือนกนัคล่ืนและ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
หมู่10 

เพ่ือป้องกนัน ้า
กดัเซาะ
บริเวณแนว
ถนนอ่าวหมา
เถ่ือน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

สร้างแนวเข่ือนกั้นคล่ืน
โดยเรียงหินและ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ขนาด1500 ตรม. และ
ขยายถนนลาดยางกวา้ง 
12 ม. ยาว 150 ม. 
พร้อมติดตั้งราวกนัตก
และก่อสร้างศาลาจุดชม
วิวขนาดกวา้ง 4*4ม. 
หมู่10 

150.00       เมตร 9,764,600.0

0 

      ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

81. โครงการขยายท่อ
เมนตร์ะบบประปา
ภูมิภาค 

เพ่ือขยาย
ระบบประปา
ให้ครบทุก
ครัวเรือน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

- ครัวเรือนมีน ้าใช้
อุปโภค บริโภค
ร้อยละ 75 

ขยายท่อเมนตร์ะบบ
ประปา แบบ PE ตาม
มาตรฐานประปาภูมิภาค
จากท่าเรือแหลมทวด
เทศบาลเมืองดอนสกั ยาว 
8 ก.ม. ไปเกาะนกเภา 
หมู่11 

    8.00   กม.     15,000,000.0

0 

  ประชาชนมี
น ้าใช้
ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

82. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภูมิภาค 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้ครบ
ทุกครัวเรือน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

- ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชร้้อยละ 90 

ขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาค
จากท่าเรือแหลมทวดไป
เกาะนกเภา หมู่11 

ระยะทาง 8 กม. 

  8.00     กม.   15,000,000.0

0 

    ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้ก
ครัวเรือน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 



83. โครงการขยาย
สะพานท่าเทียบเรือ หมู่่
11 บา้นเกาะนกเภา 

เพ่ือให้เรือ
ขนาดใหญ่
จอดเทียบท่า
ได ้

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน - การ
บริหารทัว่ไป 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

ขยายสะพานท่าเทียบเรือ
ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร สูง 20 เมตร 

      200.00 เมตร       2,500,000.0

0 
เรือล าใหญ่
สามารถจอด
เทียบท่าได ้

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

84. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายนาเหนือ หมู่1 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็สายนาเหนือ 
หมู่1 ขนากวา้ง5 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ผิวคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 
1150 ตรม. 

230.00       เมตร 730,000.00       ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

85. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายคชสาร หมู่10 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

- ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ก่อสร้างถนนสาย
คอนกรีตเสริมเหลก็
สายคชสาร หมู่10 ขนาด
กวา้ง 5 เมตรยาว230 

เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่า 1150 ตรม. 

230.00       เมตร 730,000.00       ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

86. โครงการต่อเติม
สะพานทางเทา้คอนกรีต
เกาะนกเภา หมู่11 

เพ่ือต่อเติม
สะพานทาง
เทา้ให้มีความ
กวา้งเพ่ิมมาก
ข้ึนในจุดท่ีมี
ความเส่ียงต่อ
การใช้
เส้นทางของ
ชาวบา้นและ
นกัท่องเท่ียว
ท่ีมาเยือนเกาะ
นกเภา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน - การ
บริหารทัว่ไป 

6, มีสะพานเดินได้
สะดวกเพ่ิมข้ึน 

ต่อเติมสะพานทางเทา้
เกาะนกเภาคอนกรีต หมู่
11 ขนาดกวา้ง 1 เมตร
ยาว...เมตร  

0.00       เมตร 654,000.00       ประชาชนมี
สะพานทาง
เทา้เดินได้
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 



87. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายเอราวณั 
หมู่14 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนให้
ประชาชนใช้
เส้นทางได้
สะดวก 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

9, ประชาชนไดใ้ช้
เส้นทางท่ีได้
มาตรฐานร้อยละ 
80 ของค่า
เป้าหมาย 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกยิ่งข้ึน 

600.00       เมตร 1,110,000.0

0 

      ซ่อมสร้าง
ถนนแอส
ฟัสทติ์กคอ
นกรีตสาย
เอราวณั หมู่
14 ปูผิวทาง
ลาดยางทบัผิว
ทางเดิน 
ขนาดผิว
จราจรกวา้ง 6 

เมตร ยาว 
600 เมตร 
หนา 0.04 

เมตร 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

88. โครงการรังวดั
ตรวจสอบแนวเขตท่ี
สาธารณะประโยชน์ใน
พ้ืนท่ี อบต.ดอนสกั 

เพ่ือป้องกนั
แนวเขต
สาธารณะและ
ท่ีหลวงไม่ให้
มีการรุกล ้า 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
เคหะและ
ชุมชน - การ
บริหารทัว่ไป 

- มีการตรวจสอบ
แนวเขตท่ี
สาธารณะ 

มีการรังวดัแนวเขต 9.00       หมู่ 20,000.00       เพ่ือเป็น
ค่าใชจ่้ายเพ่ือ
การลงทุน
ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง
การรังวดั
ตรวจสอบ
แนวเขตท่ี
สาธารณะ
และออก
หนงัสือ
ส าคญัส าหรับ
ท่ีหลวง 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

89. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสายเขาบางโสม 
หมู่9 บา้นห้วยเสียด 

เพ่ือให้
ประชาชนใช้
ถนนมีความ
สะดวก 
ปลอดภยั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

4, มีถนนใชใ้นการ
คมนาคมสะดวก 
ร้ยละ 80 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลทค์อนกรีตสายเขาบาง
โสม ขนาดความยาว 
427 เมตร กวา้ง 6 

เมตร หนา 0.05 เมตร 

427.00       เมตร 1,434,500.0

0 

      มีถนน
เดินทาง
สะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

90. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสายนางก า-หวั
คลอง(พูนทรัพย)์หมู่14 

เพ่ือให้
ประชาชนใช้
ถนนมีความ
สะดวก 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-

9, ถนนมีมาตรฐาน
ร้อยละ80 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีตสายนางก า-หวั
คลอง(พูนทรัพย)์หมู่14 

บา้นนางก าใหม่ ขนาด

1,026.00       เมตร 3,448,000.0

0 

      มีถนนสญัจร
สะดวก 
ปลอดภยัได้
มาตรฐาน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง

 



บา้นนางก าใหม่ ปลอดภยั งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

ความยาว 1026 เมตร 
กวา้ง 6 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

91. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
สายห้วยเสียด หมู่9 บา้น
ห้วยสียด 

เพ่ือให้
ประชาชนใช้
ถนนมีความ
สะดวก
ปลอดภยั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

4, ถนนไดม้าตรฐาน
ร้อยละ 80  

ถนนมีมาตรฐาน 500.00       เมตร 1,948,000.0

0 

      ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็
สายห้วยเสียด 
หมู่9 บา้น
ห้วยสียด 
ขนาดความ
ยาว500 

เมตร กวา้ง 6 

เมตร หนา 
0.15 เมตร  

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

92. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมถนนสายห้วย
เสียด-เขาแค หมู่9 บา้น
ห้วยเสียด 

เพ่ือให้
สามารถ
ระบายน ้าได้
สะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

4, น ้าไหลสะดวก ท่อเหล่ียมถนนสายห้วย
เสียด-เขาแค หมู่9 บา้น
ห้วยเสียด ก่อสร้างทอ่
เหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหลก็ ขนาด 2-

1.80x1.80x7.00

เมตร 

1.00       หมู่บา้
น 

310,000.00       ลดปัญหาน ้า
ท่วมขงั น ้า
ระบายไดดี้ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

93. โครงการก่อสร้าง
ท่อเหล่ียมสายช่องคนัเบด็ 
หมู่12 บา้นเขาแค 

เพ่ือให้
สามารถ
ระบายน ้าได้
สะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

7, ลดปัญหาน ้าท่วม
ขงั 

ก่อสร้างทอ่เหล่ียมเสริม
เหลก็ช่องคนัเบด็ขนาด 
1-

1.80x1.80x7.00 

7.00       เมตร 202,000.00       น ้าไหล
สะดวก น ้าไม่
ท่วมขงั 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

94. โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหล่ียมสาย
เอราวณั หมู่14 บา้นนาง
ก าใหม่ 

เพ่ือให้
สามารถ
ระบายน ้าได้
สะดวกข้ึน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ

9, ลดปัญหาน ้าท่วม
ขงั 

ก่อสร้างทอ่เหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหลก็ขนาด 
2-

1.80x1.80x7.00 

7.00       เมตร 348,000.00       น ้าสามารถ
ระบายไดดี้ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 

 



ค ส านกัการ
ช่าง 

95. โครงการก่อสร้าง
ถนนพาราแอสฟัลทติ์ก 
(PARA-

ASPHALT-

CONCRETEXสา
ยนาเหนือ หมู่1 บา้นนา
ตาดี 

เพ่ือให้
ประชาชนใช้
ถนนมีความ
สะดวก 
ปลอดภยั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

1, ถนนมีมาตรฐาน
ร้อยละ 80 

ก่อสร้างถนนพาราแอส
ฟัลทติ์ก (PARA-

ASPHALT-

CONCRETEXสา
ยนาเหนือ หมู่1 บา้นนา
ตาดี ขนาดผิวจราจร กวา้ง 
6 เมตร ยาว 329 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

329.00       เมตร 1,733,000.0

0 

      ถนนมีความ
ปลอดภยั 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

96. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสายเขา
กลอย ซอย4 หมู่ 13 

บา้นเขากลอย 

เพ่ือให้ถนนมี
มาตรฐานใน
การคมนาคม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-เคหะ
และชุมชน-
งานไฟฟ้า
ถนน-การ
สาธารณูปโภ
ค 

8, ประชาชนเดินทาง
ไดส้ะดวกร้อยละ 
80 

ก่อสร้างถนนสายเขา
กลอย ซอย4 หมู่ 13 

กวา้ง 5 เมตร ยาว 254 

เมตร หนา 0.15 เมตร  

245.00       เมตร 730,000.00       ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกยิง่ข้ึน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านกัช่าง, 
ส านกัการ
ช่าง 

 

ยุทธศาสตร์ : การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 

97. โครงการสนบัสนุน
อาหารเสริมนม 

เพ่ือเดก็
นกัเรียนมี
อาหารเสริม
นมเพ่ิมข้ึน
อยา่งทัว่ถึง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- นกัเรียนมีสุขภาพดี
ร้อยละ 95 ของ
ค่าเป้าหมาย 

จดัซ้ืออาหารเสริมนม
ให้แก่เดก็เลก็ เดก็อนุบาล 
และเดก็ ป.1-ป.6 ใช้
สถิติเดก็นกัเรียน ณ วนัท่ี 
10 มิถุนายน 2560 

อตัราคนละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วนั  

2.00 2.00 2.00 2.00 ศูนย ์ 1,050,100.0

0 

1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.0

0 
เดก็ปฐมวยั
ไดรั้บอาหาร
เสริมนม
ทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

98. โครงการสนบัสนุน
อาหารกลางวนั 

เพ่ือเดก็
นกัเรียนมี
อาหารกลาง
วนัท่ีเพียงพอ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- นกัเรียนมีสุขภาพดี
ร้อยละ 95 ของ
ค่าเป้าหมาย 

จา้งเหมาจดัท าอาหาร
กลางวนัของ ศพด.อบต.
ดอนสกัจ านวน 2 ศูนย ์

  2.00     ศูนย ์   300,000.00     เดก็ปฐมวยั
ไดรั้บอาหาร
กลางวนัอยา่ง
ทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

99. โครงการสนบัสนุน
อาหารกลางวนั 

เพ่ือเดก็
นกัเรียนมี

2. บริการ
ชุมชนและ

- นกัเรียนมีสุขภาพดี
ร้อยละ 95 ของ

จา้งเหมาจดัท าอาหาร
กลางวนัของ ศพด.อบต.

    2.00   ศูนย ์     300,000.00   เดก็ปฐมวยั
ไดรั้บอาหาร

ส านกัปลดั 
อบจ.,  



อาหารกลาง
วนัท่ีเพียงพอ 

สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

ค่าเป้าหมาย ดอนสกัจ านวน 2 ศูนย ์ กลางวนัอยา่ง
ทัว่ถึง 

ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

100. โครงการ
สนบัสนุนอาหารกลางวนั 

เพ่ือเดก็
นกัเรียนมี
อาหารกลาง
วนัท่ีเพียงพอ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- นกัเรียนมีสุขภาพดี
ร้อยละ 95 ของ
ค่าเป้าหมาย 

จา้งเหมาจดัท าอาหาร
กลางวนัของ ศพด.อบต.
ดอนสกัจ านวน 2 ศูนย ์

      2.00 ศูนย ์       300,000.00 เดก็ปฐมวยั
ไดรั้บอาหาร
กลางวนัอยา่ง
ทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

101. โครงการ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา ศพด.
บา้นนางก า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
พฒันาการ
ศีกษา. 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา ศพด.
บา้นนางก า 

1.00 2.00 2.00 2.00 ศูนย ์ 44,200.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 เดก็ปฐมวยั
ไดรั้บ
การศึกษาตาม
มาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

102. โครงการ
สนบัสนุนค่าพาหนะของ 
ศพด.ตามจ านวนเดก็เลก็ 

เพ่ือช่วยเหลือ
เดก็เลก็ในการ
ไป
โรงพยาบาล 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนค่าพาหนะของ 
ศพด.ตามจ านวนเดก็เลก็ 

  2.00     ศูนย ์   1,000.00     เดก็ไดรั้บ
สวสัดิการ
กรณีเกิด
เจ็บป่วย 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

103. โครงการ
สนบัสนุนค่าพาหนะของ 
ศพด.ตามจ านวนเดก็เลก็ 

เพ่ือช่วยเหลือ
เดก็เลก็ในการ
ไป
โรงพยาบาล 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนค่าพาหนะของ 
ศพด.ตามจ านวนเดก็เลก็ 

    2.00   ศูนย ์     1,000.00   เดก็ไดรั้บ
สวสัดิการ
กรณีเกิด
เจ็บป่วย 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

104. โครงการ
สนบัสนุนค่าพาหนะของ 

เพ่ือช่วยเหลือ
เดก็เลก็ในการ

2. บริการ
ชุมชนและ

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี

สนบัสนุนค่าพาหนะของ 
ศพด.ตามจ านวนเดก็เลก็ 

      2.00 ศูนย ์       1,000.00 เดก็ไดรั้บ
สวสัดิการ

ส านกัปลดั 
อบจ.,  



ศพด.ตามจ านวนเดก็เลก็ ไป
โรงพยาบาล 

สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

กรณีเกิด
เจ็บป่วย 

ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

105. โครงการ
สนบัสนุนการพฒันาส่ือ
การเรียนการสอน ศพด.
จ านวน 2 ศูนย ์

เพ่ือให้การ
เรียนการสอน
ของเดก็
ปฐมวยัไปสู่
เกณฑ์
มาตรฐาน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการพฒันาส่ือ
การเรียนการสอน ศพด.
จ านวน 2 ศูนย ์

  2.00     ศูนย ์   5,000.00     การศึกษาเดก็
เลก็มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

106. โครงการ
สนบัสนุนการพฒันาส่ือ
การเรียนการสอน ศพด.
จ านวน 2 ศูนย ์

เพ่ือให้การ
เรียนการสอน
ของเดก็
ปฐมวยัไปสู่
เกณฑ์
มาตรฐาน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการพฒันาส่ือ
การเรียนการสอน ศพด.
จ านวน 2 ศูนย ์

    2.00   ศูนย ์     5,000.00   การศึกษาเดก็
เลก็มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

107. โครงการ
สนบัสนุนการพฒันาส่ือ
การเรียนการสอน ศพด.
จ านวน 2 ศูนย ์

เพ่ือให้การ
เรียนการสอน
ของเดก็
ปฐมวยัไปสู่
เกณฑ์
มาตรฐาน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการพฒันาส่ือ
การเรียนการสอน ศพด.
จ านวน 2 ศูนย ์

      2.00 ศูนย ์       5,000.00 การศึกษาเดก็
เลก็มี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

108. โครงการจดัหา
หนงัสือเรียนเสริม
ประสบการณ์ 

เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

จดัหาหนงัสือเรียนเสริม
ประสบการณ์ 550 

บาท/คน 

  2.00     ศูนย ์   50,000.00     เดก็มีความรู้
มากข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 



109. โครงการจดัหา
หนงัสือเรียนเสริม
ประสบการณ์ 

เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

จดัหาหนงัสือเรียนเสริม
ประสบการณ์ 550 

บาท/คน 

    2.00   ศูนย ์     50,000.00   เดก็มีความรู้
มากข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

110. โครงการจดัหา
หนงัสือเรียนเสริม
ประสบการณ์ 

เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

จดัหาหนงัสือเรียนเสริม
ประสบการณ์ 550 

บาท/คน 

      2.00 ศูนย ์       50,000.00 เดก็มีความรู้
มากข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

111. โครงการจดัซ้ือ
วสัดุส านกังานให้ ศพด. 

เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

จดัซ้ือวสัดุส านกังานให้ 
ศพด.จ านวน 2 ศูนย ์

  2.00     ศูนย ์   5,000.00     เดก็มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

112. โครงการจดัซ้ือ
วสัดุส านกังานให้ ศพด. 

เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

จดัซ้ือวสัดุส านกังานให้ 
ศพด.จ านวน 2 ศูนย ์

    2.00   ศูนย ์     5,000.00   เดก็มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

113. โครงการจดัซ้ือ
วสัดุส านกังานให้ ศพด. 

เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

จดัซ้ือวสัดุส านกังานให้ 
ศพด.จ านวน 2 ศูนย ์

      2.00 ศูนย ์       5,000.00 เดก็มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน

 



ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

ปลดั อบต. 

114. โครงการจดัซ้ือ
วสัดุคอมพิวเตอร์  

เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 ศูนย ์

  2.00     ศูนย ์  10,000.00     เดก็มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

115. โครงการจดัซ้ือ
วสัดุคอมพิวเตอร์  

เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 ศูนย ์

    2.00   ศูนย ์     10,000.00   เดก็มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

116. โครงการจดัซ้ือ
วสัดุคอมพิวเตอร์  

เพ่ือส่งเสริม
พฒันาการ
ดา้นสติปัญญา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 ศูนย ์

      2.00 ศูนย ์       10,000.00 เดก็มีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

117. โครงการก่อสร้าง
โรงอาหารของ ศพด.
อบต.ดอนสกั 

เพ่ือให้เดก็มี
สถานท่ี
รับประทาน
อาหาร 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- ศพด.มีมาตรฐาน
จ านวน 2 ศูนย ์

ก่อสร้างโรงอาหารขนาด
กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 

เมตร 

12.00       เมตร 200,000.00       มีโรงอาหาร
ให้เดก็ไว้
รับประทาน
อาหาร 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

118. โครงการส่งเสริม
การพฒันาบุคลากรใน 
ศพด. 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-

- บุคลากรไดพ้ฒันา
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนร้อย

เขา้ร่วมฝึกอบรมพฒันา
หลกัสูตรการศึกษาตาม
มาตรฐานของครูผูดู้แล

2.00 2.00 2.00 2.00 ศูนย ์ 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 มี
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั

 



สอน การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

ละ 80 เดก็ ศพด. สอนตาม
มาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

119. โครงการจดังาน
วนัเดก็ของ ศพด. 

เพ่ือให้เดก็มี
กิจกรรมท่ี
สร้างสรรค ์

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

- เดก็มีส่วนร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
80 

จดักิจกรรมวนัเดก็ตาม
โครงการท่ี อบต.ดอนสกั
ก าหนดตามระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.00 2.00 2.00 2.00 ศูนย ์ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เดก็ไดเ้รียนรู้
จากการมี
ส่วนร่วม
กิจกรรม 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

120. โครงการพฒันา
สตรีและเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริม
สตรีให้มี
บทบาทการ
พฒันา
หมู่บา้น/
ชุมชน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์-
การสงัคม
สงเคราะห์ 

- การส่งเสริมเกษตร
ร้อยละ 60 ของ
ค่าเป้าหมาย 

ฝึกอบรมพฒันาอาชีพ
กลุ่มสตรี อบต.ดอนสกั 

9.00 9.00 .00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชน
ไดรั้บการ
ส่งเสริม
เก่ียวกบั
การเกษตร 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

121. โครงการจดัเวที
ชุมชนและจดัเก็บขอ้มูล 

เพ่ือมีขอ้มูลใช้
ประโยชน์
ดา้น
การเกษตร 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานส่งเสริม
การเกษตร-
งานวิชาการ
ให้บริการดา้น
วิชาการ
การเกษตร 

- การส่งเสริมเกษตร
ร้อยละ 60 ของ
ค่าเป้าหมาย 

ด าเนินการจดัท าแผนและ
ขอ้มูลดา้นการเกษตรของ
ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลย ี

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เกาตรกร
ไดรั้บการ
ดูแลอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

122. โครงการส่งเสริม
พฒันาอาชีพผูพิ้การ 

เพ่ือส่งเสริม
ให้
ผูด้อ้ยโอกาสมี
อาชีพเสริม 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานส่งเสริม
การเกษตร-
งานส่งเสริม
ความรู้

- การส่งเสริมเกษตร
ร้อยละ 60 ของ
ค่าเป้าหมาย 

อบรมอาชีพให้ผูพิ้การ
ตามโครงการของ อบต.
ดอนสกั จ านวน 80 คน 

80.00 80.00 80.00 80.00 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผูด้อ้ยโอกาส
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 



การเกษตร 

123. โครงการส่งเสริม
อาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือฝึกอบรม
อาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียงใน
เขต อบต.ดอน
สกั 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานส่งเสริม
การเกษตร-
งานวางแผน
ส่งเสริม
การเกษตร 

- การส่งเสริมเกษตร
ร้อยละ 60 ของ
ค่าเป้าหมาย 

ด าเนินให้หมู่บา้นเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในเขต 
อบต.ดอนสกั 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.0 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชน
รู้จกัปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

124. โครงการจดัท าปุ๋ ย
ชีวภาพ 

เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชน
สามารถท าปุ๋ ย
ชีวภาพได ้

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานส่งเสริม
การเกษตร-
งานวิชาการ
ให้บริการดา้น
วิชาการ
การเกษตร 

- การส่งเสริมเกษตร
ร้อยละ 60 ของ
ค่าเป้าหมาย 

สนบัสนุนงบประมาณ
ฝึกอบรมการจดัท าปุ๋ ย
ชีวภาพจ านวน 100 คน 

100.00 100.00 100.00 100.00 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชน
ผลิตปุ๋ ย
ชีวภาพได ้

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

125. โครงการ
ฝึกอบรมและพฒันา
อาชีพแก่ยวุเกษตร 

เพ่ือส่งเสริม
เยาวชนเรียนรู้
การเกษตร 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานส่งเสริม
การเกษตร-
งานวางแผน
ส่งเสริม
การเกษตร 

- การส่งเสริมเกษตร
ร้อยละ 60 ของ
ค่าเป้าหมาย 

ฝึกอบรมพฒันาอาชีพให้
เยาวชนตามโครงการ 
อบต.ดอนสกั 

9.00 .00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เยาวชนมี
ความรู้
การเกษตร
เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

126. โครงการพฒันา
ศกัยภาพศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริการ
ของศูนย ์

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานส่งเสริม
การเกษตร-
งานวิชาการ
ให้บริการดา้น
วิชาการ
การเกษตร 

- การส่งเสริมเกษตร
ร้อยละ 60 ของ
ค่าเป้าหมาย 

ปรับปรุงและจดัซ้ือวสัดุ
ส านกังานของศูนย ์

1.00 1.00 1.00 1.00 ศูนย ์ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ศูนยถ์่ายทอด
เทคโนโลยี
บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

127. โครงการส่งเสริม
การฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพแก่เดก็ เยาวชน 
ประชาชน ผูสู้งอาย ุผู ้

เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้อาชีพ
ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานส่งเสริม

- การส่งเสริมเกษตร
ร้อยละ 60 ของ
ค่าเป้าหมาย 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
จ านวน 200 คน 

200.00 200.00 200.00 200.00 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 กลุ่มเป้าหมาย
สามารถน า
ความรู้ไป
ประกอบ

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา

 



พิการ การเกษตร-
งานวางแผน
ส่งเสริม
การเกษตร 

อาชีพได ้ ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

128. โครงการปลูก
ตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียติ 

เพ่ือจดั
กิจกรรมปลูก
ตน้ไมเ้ฉลิม
พระเกียติใน
วนัส าคญัของ
ทางราชการ 

3. การ
เศรษฐกิจ-
การเกษตร-
งานส่งเสริม
การเกษตร-
งานส่งเสริม
ความรู้
การเกษตร 

- การส่งเสริมเกษตร
ร้อยละ 60 ของ
ค่าเป้าหมาย 

จดักิจกรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวโดยท าการปลูก
ตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียติใน
วนัส าคญัต่างๆของ
หมู่บา้น 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีพ้ืนท่ีสีเขียว
ในท่ี
สาธารณะ 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

129. โครงการจ่ายเบ้ีย
ยงัชีพผูสู้งอาย ุ

เพ่ือจ่ายเบ้ียยงั
ชีพให้แก่
ผูสู้งอาย ุ60 

ปีข้ึนไป 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์-
การสงเคราะห์
ผูสู้งอาย ุ

- ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
ผูป่้วยเอดส์รับ
สวสัดิการดา้น
ต่างๆร้อยละ100 

ผูสู้งอายตุ าบลดอนสกัรับ
เบ้ียยงัชีพจ านวน 888 

คน 

888.00 900.00 90.00 900.00 คน 7,440,000.0

0 

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.0

0 
ผูสู้งอายไุดรั้บ
เบ้ียยงัชีพ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

130. โครงการจ่ายเบ้ีย
ยงัชีพผูพิ้การ 

เพ่ือจ่ายเบ้ียยงั
ชีพให้ผูพิ้การ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์-
การสวสัดิการ
สงัคมผูพิ้การ 

- ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
ผูป่้วยเอดส์รับ
สวสัดิการดา้น
ต่างๆร้อยละ100 

ผูพิ้การต าบลดอนสกัรับ
เบ้ียยงัชีพความพิการ 
จ านวน 162 คน 

162.00 80.00 80.00 80.00 คน 1,560,000.0

0 

10,000.00 100,000.00 10,000.00 ผูพิ้การไดรั้บ
เบ้ียยงัชีพ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

131. โครงการจ่ายเบ้ีย
ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 

เพ่ือจ่าย
สงเคราะห์เบ้ีย
ยงัชีพให้กบั
ผูป่้วยเอดส์ท่ี
แพทยไ์ดรั้บ
การรับรอง
วินิจฉยัแลว้
และมีความ

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์-

- ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
ผูป่้วยเอดส์รับ
สวสัดิการดา้น
ต่างๆร้อยละ100 

ผูป่้วยเอดส์ต าบลดอนสกั
รับเงินสงเคราะห์จ านวน 
15 คน 

15.00 14.00 14.00 14.00 คน 90,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 ผูป่้วยเอดส์
ไดรั้บเบ้ียยงั
ชีพอยา่ง
ทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 



เป็นอยูย่ากจน
หรือถูก
ทอดท้ิงขาด
อุปการะดูแล
ไม่สามารถ
ประกอบ
อาชีพเล้ียง
ตนเองได ้

การสวสัดิการ
สงัคมผูป่้วย
โรคเอดส์ 

132. โครงการ
สนบัสนุนศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวประจ าต าบล 

เพ่ือส่งเสริม
สถาบนั
ครอบครัวให้
มีความ
เขม้แขง็ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์-
การสวสัดิการ
สงัคม 

- ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
ผูป่้วยเอดส์รับ
สวสัดิการดา้น
ต่างๆร้อยละ100 

ส่งเสริมกิจกรรมเสริม
ความเขม้แขง็ของศูนย์
พฒันาครอบครัว 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,00000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ปัญหา
ครอบครัวลด
นอ้ยลง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

133. โครงการ
ซ่อมแซมบา้นผูสู้งอายุ
และผูย้ากไร้ 

เพ่ือช่วยให้
ผูสู้งอายแุละผู้
ยากไร้มีท่ีอยู่
อาศยัมัน่คง
แขง็แรง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์-
การสงัคม
สงเคราะห์ 

- ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
ผูป่้วยเอดส์รับ
สวสัดิการดา้น
ต่างๆร้อยละ100 

ซ่อมแซม/ต่อเติมบา้นให้
ประชาชนท่ียากไร้หรือ
ดอ้ยโอกาส 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 100,000.00 10,000.00 100,000.00 100,000.00 ช่วยให้
ผูด้อ้ยโอกาส
มีท่ีอยูอ่าศยั 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

134. โครงการใส่ใจ
สุขภาพผูสู้งอายแุละผู้
พิการ 

เพ่ือดูแล
สุขภาพ
ผูสู้งอายแุละผู้
พิการ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์-
การสงัคม
สงเคราะห์ 

- ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 
ผูป่้วยเอดส์รับ
สวสัดิการดา้น
ต่างๆร้อยละ100 

จดัท ากิจกรรมตรวจ
สุขภาพประจ าปีให้
ผูสู้งอายแุละผูพิ้การ 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผูสู้งอาย ุผู ้
พิการ มี
สุขภาพท่ีดี 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

135. โครงการจดัซ้ือ
อุปกรณ์และวคัซีน

เพ่ือป้องกนั
และแกไ้ข

2. บริการ
ชุมชนและ

- ประชาชนไดรั้บ
สวสัดิการ

จดักิจกรรมป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้โดยการจดัซ้ือ

80.00 80.00 80.00 80.00 ร้อยละ 50,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 สามารถ
ป้องกนัโรค

ส านกัปลดั 
อบจ.,  



ป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ ปัญหาโรคพิษ
สุนขับา้ของ
ชุมชน/
หมู่บา้น 

สงัคม-
สาธารณสุข-
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ-การ
บริการ
สาธารณสุข 

สาธารณสุขร้อยละ 
80 

อุปกรณ์และวคัซีน พิษสุนขัให้
หมดไปจาก
ชุมชน
หมู่บา้น 

ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

136. โครงการส่งเสริม
การแข่งขนักีฬาต าบล 

เพ่ือสร้าง
ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานกีฬาและ
นนัทนาการ-
การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา 

- โครงการแข่งขนั
กีฬา 

หมู่บา้น 9.00 70.00 70.00 70.00 หมู่ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 9 ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

137. โครงการ
สนบัสนุนการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์กีฬา 

เพ่ือให้เยาวชน
ในหมู่บา้นมี
อุปกรณ์การ
เล่นกีฬา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานกีฬาและ
นนัทนาการ-
การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา 

- ส่งเสริมพฒันาการ
ออกก าลงักายและ
นนัทนาการร้อยละ 
70 

สนบัสนุนงบประมาณ
จดัซ้ือวสัดอุุปกรณ์กีฬา 
จ านวน 9 หมู่บา้น 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เยาวชนมี
อุปกรณ์การ
เล่นกีฬา 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

138. โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวนั 

เพ่ือเดก็
นกัเรียนมี
อาหารกลาง
วนัท่ีเพียงพอ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

- นกัเรียนมีสุขภาพดี
ร้อยละ 95 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวนัให้เดก็นกัเรียน
สงักดั สพฐ ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.ดอนสกั โดยใช้
ขอ้มูลเดก็ ณ วนัท่ี 10 

มิ.ย.2560 โดยจดัสรร 
100% อตัราคนละ 20 

บาท จ านวน 200 วนั 

5.00 6.00 6.00 6.00 โรง 1,960,000.0

0 

1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.0

0 
เดก็นกัเรียน
ไดรั้บ
สารอาหาร
ทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 



139. อุดหนุนโครงการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา/
โรงเรียน 

เพ่ือป้องกนั
ปัญหายาเสพ
ติดใน
โรงเรียน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
กิจกรรมเดก็
และเยาวชน 

- เดก็ เยาวชนท่ีได้
อบรมความรู้เร่ือง
ยาเสพติดร้อยละ 
80 

อบรมให้ความรู้นกัเรียน
ในการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

4.00 4.00 4.00 4.00 โรง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีเครือข่าย
รณรงคเ์ฝ้า
ระวงัใน
โรงเรียน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

140. โครงการอุดหนุน
วนัวิชาการอ าเภอดอนสกั 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมให้
เดก็นกัเรียน
ร่วมงานวนั
วิชาการ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
ระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา-
งานโรงเรียน 

- กิจกรรมเขา้
ร่วมงานวิชาการ
ร้อยละ 80 

สนบัสนุนการท ากิจกรรม
ของเดก็นกัเรียนในวนั
วิชาการของอ าเภอ 

4.00 4.00 4.00 4.00 โรง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 เดก็มีความรู้
วิชาการต่างๆ
เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

141. โครงการ
สนบัสนุนศูนยพ์ฒันา
ครอบครัวประจ าต าบล 

1.เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาดา้น
ต่างๆใน
ครอบครัว 2.

เพ่ือส่งเสริม
สถาบนั
ครอบครัวให้
เขม้แขง็ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์-
การสงัคม
สงเคราะห์ 

- ประชาชนไดรั้บ
บริการสวสัดิการ
ร้อยละ 80 

อุดหนุนงบประมาณท า
กิจกรรมตามโครงการ
ของศูนยพ์ฒันาครอบครัว 

1.00 1.00 1.00 1.00 ศูนย ์ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ปัญหา
ครอบครัว
ไดรั้บการ
แกไ้ขให้
ลดลงได ้

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

142. โครงการ
สนบัสนุนกองทุน
สวสัดิการชุมชน 

เพ่ือให้บริการ
สวสัดิการ
ต่างๆ
ประชาชน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สงัคม
สงเคราะห์-
งานสวสัดิการ
สงัคมและ
สงัคม
สงเคราะห์-
การสงัคม
สงเคราะห์ 

- ประชาชนไดรั้บ
สวสัดิการทัว่ถึง 

อุดหนุนงบประมาณ
สมทบตามจ านวนของ
ประชาชนในเขต อบต.
ตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.00 1.00 1.00 1.00 จุด 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชน
ไดรั้บ
สวสัดิการ
ทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

143. โครงการ
สนบัสนุนการพฒันา
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือส่งเสริม
หน่วยอาสา
สาธารณสุข

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-

- ประชาชนไดรั้บ
บริการสาธารณสุข
ร้อยละ 80 

อุดหนุนงบประมาณการ
ท ากิจกรรมตามโครงการ
สาธารณสุขจ านวน 9 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 90,00.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 ประชาชน
ไดรั้บการ
ดูแลสุขภาพ

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั

 



ในหมู่บา้น สาธารณสุข-
งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืนๆ-การ
บริการ
สาธารณสุข 

หมู่บา้น มากยิ่งข้ึน ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

144. โครงการส่งเสริม
การแข่งขนักีฬาระดบั
อ าเภอ/จงัหวดั 

เพ่ือสนบัสนุน
กิจกรรมการ
แข่งขนักีฬา
ระดบัอ าเภอ/
จงัหวดั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานกีฬาและ
นนัทนาการ-
การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา 

- ส่งเสริมพฒันาการ
ออกก าลงักายและ
นนัทนาการร้อยละ 
70 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการจดัการแข่งขนั
กีฬาระดบัอ าเภอ/จงัหวดั 

1.00 1.00 1.00 1.00 หน่วย 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 สามารถ
พฒันา
นกักีฬา
ประเภทต่างๆ
ได ้

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

145. โครงการ
สนบัสนุนการแข่งขนั
กีฬานกัเรียน 

เพ่ือส่งเสริม
ให้เดก็
นกัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรม
การแข่งขนั
กีฬา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานกีฬาและ
นนัทนาการ-
การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา 

- ส่งเสริมพฒันาการ
ออกก าลงักายและ
นนัทนาการร้อยละ 
70 

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนในเขตต าบลเขา้
ร่วมแข่งขนักีฬาระดบั
อ าเภอ 

5.00 5.00 5.00 5.00 โรง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 โรงเรียน
สามารถเขา้
ร่วมแข่งขนั
กีฬาไดทุ้ก
โรงเรียน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

146. โครงการจา้งเหมา
จดัท าอาหารกลางวนั 
ศพด.บา้นนางก า 

เพ่ือเดก็
นกัเรียนมี
อาหารกลาง
วนัท่ีเพียงพอ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา-การ
บริหารทัว่ไป 

- นกัเรียนมีสุขภาพดี
ร้อยละ 95 ของ
ค่าเป้าหมาย 

จา้งเหมาจดัท าอาหาร
กลางวนั ศพด.บา้นนางก า 

20.00 20.00 20.00 20.00 บาท 127,400.00 127,400.00 127,400.00 127,400.00 เดก็ปฐมวยั
ไดรั้บอาหาร
กลางวนัอยา่ง
ทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

147. โครงการ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
พฒันา

2. บริการ
ชุมชนและ

- จดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมี

มีงบประมาณในการใช้
จ่ายการพฒันาศึกาาของ 

1.00 20.00 2.00 20.00 ศูนย ์ 54,400.00 54,400.00 54,400.00 54,400.00 เดก็ปฐมวยั
ไดรั้บ

ส านกัปลดั 
อบจ.,  



พฒันาศึกษา ศพด.บา้น
ห้วยเสียด 

การศึกษา 
ศพด. 

สงัคม-
การศึกษา-งาน
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา-การ
บริหารทัว่ไป 

ประสิทธิภาพร้อย
ละ 80 

ศพด.บา้นห้วยเสียด การศึกษาตาม
มาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

148. โครงการจา้งเหมา
จดัท าอาหารกลางวนั 
ศพด.บา้นห้วยเสียด 

เพ่ือเดก็
นกัเรียนมี
อาหารกลาง
วนัท่ีเพียงพอ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
การศึกษา-งาน
บริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
การศึกษา-การ
บริหารทัว่ไป 

- นกัเรียนมีสุขภาพดี
ร้อยละ 95 ของ
ค่าเป้าหมาย 

จา้งเหมาจดัท าอาหาร
กลางวนั ศพด.บา้นห้วย
เสียด 

20.00 20.00 20.00 20.00 บาท 156,800.00 156,800.00 156,800.00 156,800.00 เดก็ปฐมวยั
ไดรั้บอาหาร
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

149. โครงการอบรม
ให้ความรู้การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองเอดส์ 

เพ่ือจดัอบรม
ให้ความรู้
เก่ียวกบัโรค
เอดส์ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งานบริหาร
ทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข - 
การบริหาร
ทัว่ไป 

- ประชาชนไดรั้บ
ความรู้เก่ียวกบัโรค
เอดส์ 

ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคเอดส์ 

1.00       คร้ัง 20,000.00       เพ่ือเป็น
ค่าใชจ่้าย ใน
การจดัอบรม 
ค่าอาหารว่าง 
อาหาร
กลางวนั 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

150. โครงการจดัการ
แข่งขนักีฬาทอ้งถ่ิน
สมัพนัธ์อ าเภอดอนสกั 
คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 
2561 

เพ่ือร่วม
จดัการแข่งขนั
กบั อปท.ใน
อ าเภอดอนสกั
เพ่ือส่งเสริม
การออกก าลงั
กายและ
นนัทนาการ 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานกีฬาและ
นนัทนาการ-
การส่งเสริม
กิจกรรมกีฬา 

- ประชาชนไดเ้ขา้
ร่วมการแข่งขนั
กีฬา ร้อยละ 80 

ประชาชนไดเ้ขา้ร่วม
แข่งขนักีฬา 

1.00       รายการ 51,000.00       การแข่งขนั
กีฬาทอ้งถ่ิน
สมัพนัธ์ คร้ัง
ท่ี 1 ประจ าปี 
2561 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ : การพฒันาด้านบริหารจดัการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ 

151. โครงการจดัท า
ป้ายแหล่งท่องเท่ียว 

เพ่ือ
ประชาสมัพนั
ธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวใน

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 6 

จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์
แหล่งท่องเท่ียวตามแบบ
ท่ี อบต.ดอนสกั ก าหนด 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 นกัท่องเท่ียว
สามารถรู้
แหล่ง
ท่องเท่ียว 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา

 



เขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
ประชาสมัพนั
ธ์การ
ท่องเท่ียว 

ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

152. โครงการ
ประชาสมัพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพ่ือให้
นกัท่องเท่ียว
ทั้งชาวไทย
และชาว
ต่างประเทศ
ไดรู้้แหล่ง
ท่องเท่ียว 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
ประชาสมัพนั
ธ์การ
ท่องเท่ียว 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

จดัท ากิจกรรม
ประชาสมัพนัธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวทางส่ือ
ออนไลน์ วิทย ุโทรทศัน์ 
แผน่พบัส่ิงพิมพต่์างๆ 

60.00 60.00 60.00 60.00 ร้อยละ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มี
นกัท่องเท่ียว
มาเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

153. โครงการ
ฝึกอบรมมคัคุเทศน์นอ้ย 

เพ่ือให้เยาวชน
แนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียวได ้

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
ประชาสมัพนั
ธ์การ
ท่องเท่ียว 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

จดักิจกรรมฝึกอบรมกลุ่ม
เยาวชน/นกัเรียนเป็น
มคัคุเทศน์ 

60.00 60.00 60.00 60.00 ร้อยละ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เยาวชน
สามารถ
แนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียวได ้

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

154. โครงการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวต าบล

เพ่ือพฒันา
แหล่งเท่ียวให้

2. บริการ
ชุมชนและ

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย

ปรับปรุงภูมิทศัน์
ด าเนินการปรับพ้ืนท่ีและ

      3.00 หมู่       1,500,000.0

0 
สถานท่ีมี
ความพร้อม

ส านกัปลดั 
อบจ.,  



ดอนสกั มีมาตรฐาน สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

ละ 60 ก่อสร้างศาลาแหล่ง
ท่องเท่ียวกวา้ง 4x4 

เมตร หมู่ 2,10,11 

รองรับ
นกัท่องเท่ียว 

ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

155. โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตรอบน ้าจืดเขาท่า
ภู หมู่2 

เพ่ือพฒันา
แหล่ง
ท่องเท่ียวให้มี
มาตรฐาน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

ก่อสร้างคอนกรีต
ลอ้มรอบน ้าจืด(น ้าผดุ)เขา
ท่าภู หมู่2 

    1.00   จุด     500,000.00   สถานท่ีมี
ความพร้อม
รองรับ
นกัท่องเท่ียว 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

156. โครงการพฒันา
ท่องเท่ียวต าบลดอนสกั 
ปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่ง
ท่องเท่ียวน ้าตกหวัคลอง 
หมู่13 บา้นเขากลอย 

เพ่ือพฒันา
แหล่ง
ท่องเท่ียวให้มี
มาตรฐาน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

1.ก่อสร้างศาลาพกัร้อน 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 3 

เมตร 2. ก่อสร้างห้องน ้า
สาธารณะ ขนาดกวา้ง 4 

เมตร ยาว 12 เมตร 3. 

ก่อสร้างทางเทา้ขนาด
กวา้ง 1 เมตร ยาว 200 

เมตร 4. ก่อสร้างถนน 
คลส.ขนาดกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

4.00       จุด 5,000,000.0

0 

      สถานท่ีมี
ความพร้อม
รองรับ
นกัท่องเท่ียว 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 



157. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
เลียบน ้าตกหวัคลอง หมู่9  

เพ่ือพฒันา
แหล่ง
ท่องเท่ียวให้มี
มาตรฐาน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็เลียบน ้าตกหวั
คลอง หมู่9 กวา้ง 5 

เมตร ยาว 600 เมตร 

      600.00 เมตร       1,000,000.0

0 
สถานท่ีมี
ความพร้อม
รองรับ
นกัท่องเท่ียว 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

158. โครงการต่อเติม
ศูนยบ์ริการท่องเท่ียว หมู่
10 

เพ่ือพฒันา
แหล่ง
ท่องเท่ียวให้มี
มาตรฐาน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

ต่อเติมศูนยบ์ริการ
ท่องเท่ียว หมู่10 ขนาด 
4x4 เมตร 

1.00       หลงั 500,000.00       สถานท่ีมี
ความพร้อม
รองรับ
นกัท่องเท่ียว 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

159. โครงการก่อสร้าง
ทางลงหวัคลองคอนกรีต
และก่อสร้างจุดท าสปา
ปลาเสริมการท่องเท่ียว 
หมู่13 

เพ่ือพฒันา
แหล่งเท่ียวให้
มีมาตรฐาน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือ

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

ก่อสร้างทางลงหวัคลอง
คอนกรีตและก่อสร้างจุด
ท าสปาปลาเสริมการ
ท่องเท่ียว หมู่13 

1.00       จุด 500,000.00       สถานท่ีมี
ความพร้อม
รองรับ
นกัท่องเท่ียว 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต.  



ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

160. โครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือเฝ้าระวงัป่า
ชายเลน หมู่2 

เพ่ือให้
ชาวบา้นไดใ้ช้
จอดเทียบเรือ
เฝ้าระวงัป่า
ชายเลน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
อนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว 

- การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
ร้อยละ 90 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาด
กวา้ง 6 เมตร ยาว 10 

เมตร สูง 80 เมตร 

      1.00 จุด       500,000.00 กลุ่มอนุรักษ์
ไดป้ระโยชน์
จากท่าเทียบ
เรือ 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

161. โครงการก าจดั
ขยะในครัวเรือน 

เพ่ือน าขยะมา
ใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์และ
ลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
อนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว 

- การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
ร้อยละ 90 

จดัอบรมการท าปุ๋ ยจาก
ขยะครัวเรือนดว้ย
ไส้เดือน 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีปุ๋ ยชีวภาพ
ใชเ้องเพ่ือลด
ปัญหามลพิษ
จากขยะ 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

162. โครงการจา้งเหมา
เก็บขยะประจ าปี
งบประมาณ 2561 

เพ่ือจดัเก็บ
ขยะในเขต 
อบต.ดอนสกั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
อนุรักษแ์หล่ง

- การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
ร้อยละ 90 

โดยท าการจา้งเหมาคน
เก็บขยะ ค่าบริการท้ิงขยะ 
ค่าอุปกรณ์ต่างๆ เช่นถุง
มือ รองเทา้ ผา้ปิดจมูก 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 สามารถเก็บ
ขยะได้
ครอบคลุมทุก
หมู่บา้น 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต.  



ท่องเท่ียว 

163. โครงการจดัท า
ป้ายแนวเขตตน้น ้าหวั
คลอง หมู่ 9,13,14 

เพ่ือป้องกนัผู ้
บุกรุกป่าตน้
น ้าตามแนว
เขตหวัคลอง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
อนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว 

- การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
ร้อยละ 90 

จดัท าป้ายขนาดกวา้ง 
1.20 เมตร ยาว 2 เมตร 
พร้อมขอ้ความบอกแนว
เขต 

  1.00     จุด   100,000.00     ประชาชนได้
รู้แนวเขตป่า
ตน้น ้า 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

164. โครงการก าจดั
ขยะบนเกาะนกเภา หมู่
11 

เพ่ือแกไ้ขขยะ
บนเกาะนกเภา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
อนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว 

- การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
ร้อยละ 90 

ก่อสร้างเตาเผาขยะขนาด
เลก็ หมู่11 

    0.00   เตา     100,000.00   ขยะบนเกาะ
นกเภาลดลง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

165. โครงการจดัซ้ือถงั
ขยะ 

เพ่ือให้
ประชาชนมีถงั
รองรับขยะใน
หมู่บา้นให้
ทัว่ถึง 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
อนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว 

- การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
ร้อยละ 90 

จดัซ้ือถงัรองรับขยะตาม
มาตรฐานครุภณัฑท่ี์
ก าหนด 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 พ้ืนท่ีเขต 
อบต.และ
แหล่ง
ท่องเท่ียว
ลดลง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 



166. โครงการบริหาร
จดัการขยะในเขต อบต 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาการเก็บ
ขยะในเขต 
อบต. 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

- การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม 
ร้อยละ 80 

อดุหนุนงบประมาณโดย
ท า mou การบริหาร
จดัการเกบ็ขยะกบั
เทศบาลเมืองดอนสกั 

1.00 1.00 1.00 1.00 หน่วย 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 สามารถลด
ปัญหาขยะใน
หมู่บา้น/
สถานท่ี
ท่องเท่ียว 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

167. โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวต าบลดอน
สกั 

เพ่ือให้
นกัท่องเท่ียว
มาร่วม
กิจกรรมตาม
สถานท่ี
ท่องเท่ียว 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

จดักิจกรรมประจ าปี
สถานท่ีท่องเท่ียวในช่วง
เทศกาล 

3.00 3.00 3.00 3.00 หมู่ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 นกัท่องเท่ียว
มาร่วม
กิจกรรมมาก
ข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

168. โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ศูนยศึ์กษาธรรมชาติป่า
ชายเลน 

เพ่ือให้
นกัท่องเท่ียว
ไดเ้รียนรู้ถึง
ระบบนิเวศนื
ของป่าชาย
เลน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-
อนุรักษแ์หล่ง

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

ก่อสร้างศูนยเ์รียนรู้ป่าชาย
เลนและก่อสร้างสะพาน
ไมเ้ดินป่าชายเลน(walk 

way) เรียนรู้ระบบ
นิเวศของป่าชายเลนของ
หมู่ 2,4,9 

    3.00   หมู่     2,200,000.00   เพ่ิมการ
เรียนรู้ระบบ
นิเวศป่าชาย
เลนให้
ประชาชน
และ
นกัท่องเท่ียว 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต.  



ท่องเท่ียว 

169. โครงการปรับปรุง
สะพานท่าเทียบเรือ หมู่
10 

เพ่ือให้
นกัท่องเท่ียว
ไดเ้รียนรู้ถึง
ระบบนิเวศน์
ของป่าชาย
เลน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

ปรับปรุงสะพานท่าเทียบ
เรือบา้นนางก า หมู่10 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร ตามแบบ
แปลน อบต.ดอนสกั 

  100.00     เมตร   2,000,000.00     สามารถใชท้่า
เทียบเริือได้
สะดวกข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

170. โครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือเกาะเชือก หมู่
11 

เพ่ือให้
นกัท่องเท่ียว
ไดเ้รียนรู้ถึง
ระบบนิเวศน์
ของป่าชาย
เลน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-งาน
วางแผนเพ่ือ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

- พฒันาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวร้อย
ละ 60 

ก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะ
เชือกหมู่ 11 ขนาดกวา้ง 
10 เมตร ยาว 20 เมตร 
สูงจากฐาน 10 เมตร 

      20.00 เมตร       4,000,000.0

0 
มีท่าเทียบเรือ
รับส่ง
นกัท่องเท่ียว 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

171. โครงการ Big 

Cleaning Day 

เพ่ือท าความ
สะอาด
สถานท่ีส าคญั
หรือสถานท่ี
ท่องเท่ียวของ
ต าบลดอนสกั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว-

- สถานท่ีท่องเท่ียว
สะอาด 

ส่งเสริมให้ประชาชน
ช่วยกนัรักษาความสะอาด
แหล่งท่องเท่ียวและ
สถานท่ีส าคญัๆ 

1.00       คร้ัง 20,000.00       เพ่ือเป็น
ค่าใชจ่้าย ค่า
ป้ายโครงการ 
ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ใน
การท าความ
สะอาด 
ค่าอาหารว่าง 
อาหาร
กลางวนัและ
เคร่ืองด่ืมและ

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 



อนุรักษแ์หล่ง
ท่องเท่ียว 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ยุทธศาสตร์ : การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

172. โครงการ
ฝึกอบรมและทศันศึกษาดู
งาน 

เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรได้
มี
ประสบการณ์
การท างานใน
องคก์ร 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน-
งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ชุมชน-การจดั
ประชุมสมัมน
า 

- บุคลากรไดรั้บการ
ส่งเสริมความรู้
ร้อยละ 60  

จดัท ากิจกรรมการพฒันา
ศกัยภาพพนกังาน 
ผูบ้ริหาร ผูน้ าทอ้งถ่ิน 

60.00 60.00 60.00 60.00 ร้อยละ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 สามารถน า
ประสบการณ์
มาพฒันา
องคก์ร 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

173. โครงการสงเสริม
การพฒันาของบุคลากร
ทอ้งถ่ิน 

เพ่ือพฒันา
ศกัยภาพการ
ท างานของ
บุคลากร 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป-
การพฒันา
บุคลากร 

- บุคลากรไดรั้บการ
ส่งเสริมความรู้
ร้อยละ 60  

ส่งเสริมบุคลากรเขา้รับ
การฝึกอบรมหลกัสูตร
ต่างๆของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

60.00 60.00 60.00 60.00 ร้อยละ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 บุคลากรมี
ความรู้ใน
หนา้ท่ีของ
ตนเองมากข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

174. โครงการจดัซ้ือ
วสัดุส านกังาน อบต.ดอน
สกั 

เพ่ือให้มีวสัดุ
การปฏิบติังาน
ในส านกังาน 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป-
การ
บริหารงาน
ทัว่ไป 

- บุคลากรไดรั้บการ
ส่งเสริมความรู้
ร้อยละ 60  

สนบัสนุนการจดัซ้ือวสัดุ
ส านกังาน อบต.ดอนสกั 

60.00 60.00 60.00 60.00 ร้อยละ  200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 มีวสัดุในการ
ปฏิบติังานท่ี
เพียงพอ 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

175. โครงการ
ฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพ
พนกังาน อบต. 

เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ขอ้
กฏหมาย
ระเบียบการ
ปฏิบติังาน 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป-
การพฒันา
บุคลากร 

- บุคลากรไดรั้บการ
ส่งเสริมความรู้
ร้อยละ 60  

จดักิจกรรมฝึกอบรมตาม
โครงการของ อบต.ดอน
สกั 

60.00 60.00 60.00 60.00 ร้อยละ  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีความรู้
ระเบียบขอ้
กฎหมายมาก
ข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

176. โครงการอบรม
เพ่ิมศกัยภาพสมาชิกสภา
ฯ 

เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
ของสมาชิก

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน

- บุคลากรไดรั้บการ
ส่งเสริมความรู้
ร้อยละ 60  

สนบัสนุนให้เขา้ร่วม
อบรมสมัมนาตาม
โครงการของกรมส่งเริม

60.00 60.00 60.00 60.00 ร้อยละ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 สมาชิกรู้
บทบาท
หนา้ท่ีของ

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั

 



สภาให้มี
ความรู้
ระเบียบ 

ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป-
การพฒันา
บุคลากร 

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตนเองมากข้ึน ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

177. โครงการจดัท า
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น อบต.ดอนสกั 

เพ่ือให้มีระบบ
ฐานขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์น
ต่างๆของ
ประชาชนไว้
ใชส้ าหรับการ
จดัท าภาษี
(ภาษีบ ารุง
ทอ้งท่ี ภาษี
โรงเรือนและ
ท่ีดิน ภาษีป้าย 
รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ)ไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารงาน
คลงั - แผนท่ี
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

- พฒันาขีด
ความสามารถการ
บริการขององคก์ร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 

จดัท าแผนท่ีภาษีและ
ปรับปรุงผูท่ี้ถือกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินให้เป็นปัจจุบนัของ 
อบต.ดอนสกั 

60.00 60.00 60.00 60.00 ร้อยละ 200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 มีขอ้มูลใน
แผนท่ีภาษี
เป็นปัจจุบนั 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

178. โครงการ
ฝึกอบรมคณะกรรมการ
ประปาหมู่บา้น 

เพ่ือให้ความรู้
การ
บริหารงานใน
กิจการประปา 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป-
การ
บริหารงาน
ทัว่ไป 

- พฒันาขีด
ความสามารถการ
บริการขององคก์ร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 

จดัท ากิจกรรมฝึกอบรมผู้
มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจการประปาของ
หมู่บา้น จ านวน 21 คน 

21.00 21.00 21.00 21.00 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 กิจการประปา
หมู่บา้นมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

179. โครงการจดั
กิจกรรมการเลือกตั้ง 

เป็นค่าใชจ่้าย
ในการ
เลือกตั้ง
ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน กรณี
ครบวาระหรือ
เลือกตั้งซ่อม
และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
การเลือกตั้ง  

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป-
การเลือกตั้ง 

- ส่งเสริมกิจกรรม
การเลือกตั้งและ
ให้ความรู้
ประชาธิปไตย 
จ านวน 2 คร้ัง 

สนบัสนุนการจดัซ้ือบตัร
เลือกตั้ง,อบรม คกก.การ
เลือกตั้ง,ประชาสมัพนัธ์
การเลือกตั้ง 

2.00 2.00 2.00 2.00 คร้ัง 500,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 ประชาชนรู้
สิทธิหนา้ท่ี
ระบบ
ประชาธิปไต
ย 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต.  



180. โครงการ
ฝึกอบรมทางการเมือง
และการบริหารใน
ระบอบประชาธิปไตย 

เพ่ือสร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกนั
ทางการเมือง 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป-
การเลือกตั้ง 

- ส่งเสิมกิจกรรม
การเลือกตั้งและ
ให้ความรู้
ประชาธิปไตย 
จ านวน 2 คร้ัง 

จดักิจกรรมร่วมกบั กกต.
และสถาบนัศึกษา
ฝึกอบรมให้นกัการเมือง 
ผูน้ า ทอ้งถ่ิน ผูน้ าชุมชน 
เยาวชนและประชาชน
ทัว่ไป 

2.00 2.00 2.00 2.00 คร้ัง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สามารถ
บูรณาการให้
ความเขา้ใจ
ของผูน้ าทาง
การเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไต
ย 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

181. โครงการจดัท า
ระบบขอ้มูลพ้ืนฐาน 
อบต. 

เพ่ือให้ได้
ขอ้มูลพ้ืนฐาน
มาจดัท า
แผนพฒันา 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน-
งานบริหาร
ทัว่ไป - การ
บริหารทัว่ไป 

- ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผูน้ าและ
ประชาชนในการ
พฒันาองคก์ร ร้อย
ละ70 

จดัท ากิจกรรมส ารวจและ
จดัเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานใน
การจดัท าแผนพฒันา 
อปท. 

70.00 70.00 70.00 70.00 ร้อยละ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 สามารถแกไ้ข
ปัญหาของ
ประชาชนได ้

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

182. โครงการ อบต.
เคล่ือนท่ี 

เพ่ือรับทราบ
ปัญหาและ
ให้บริการ
ประชาชน
นอกสถานท่ี 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน-
งานบริหาร
ทัว่ไป - การ
จดัตั้ง
ประชาคม 

- ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผูน้ าและ
ประชาชนในการ
พฒันาองคก์ร ร้อย
ละ70 

จดัท ากิจกรรม อบต.
เคล่ือนท่ีรับทราบปัญหา
ของประชาชนมาพฒันา
และให้บริการดา้นอ่ืนๆ 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 30,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

183. โครงการจดั
ประชุมประชาคม
หมู่บา้น/ต าบล 

จดัประชุม
ประชาคม
หมู่บา้น/ต าบล
กรณี
ประชาชน
หรือ
หน่วยงาน
ตอ้งการแกไ้ข
หรือมีความ
ตอ้งการ
เพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลง
โครงการ
แผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน-
งานบริหาร
ทัว่ไป - การ
จดัตั้ง
ประชาคม 

- ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผูน้ าและ
ประชาชนในการ
พฒันาองคก์ร ร้อย
ละ70 

จดัฝึกอบรมการจดัท า
แผนแม่บทชุมชน/
หมู่บา้น 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาคมมี
ความรู้การ
จดัท าแผน
แม่บท 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 



ของ อบต.
ดอนสกั 

184. โครงการส่งเสริม
การจดัท าแผนแม่บท
ชุมชนหมู่บา้น 

เพ่ือส่งเสริม
ให้หมู่บา้น
จดัท าแผน
แม่บทชุมชน
หมู่บา้น 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน-
งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ชุมชน-การจดั
ประชุมสมัมน
า 

- ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผูน้ าและ
ประชาชนในการ
พฒันาองคก์ร ร้อย
ละ70 

จดัประชุมประชาคมให้
ความรู้ผูน้ าสร้างเครือข่าย
องคก์รและสนบัสนุน
ขบัเคล่ือนแผนชุมชน/
หมู่บา้น 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 หน่วยงาน
ต่างๆรับรู้
ปัญหาความ
ตอ้งการ
หมู่บา้น 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

185. โครงการ
สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ท่ีกรณีประสบสา
ธารณภยัเลก็นอ้ย 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน
เบ้ืองตน้ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ท่ีกรณีประสบสา
ธารณภยัเลก็นอ้ย 

  80.00     ร้อยละ   200,000.00     ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

186. โครงการ
สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ท่ีกรณีประสบสา
ธารณภยัเลก็นอ้ย 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน
เบ้ืองตน้ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ท่ีกรณีประสบสา
ธารณภยัเลก็นอ้ย 

    80.00   ร้อยละ     200,000.00   ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

187. โครงการ
สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ท่ีกรณีประสบสา
ธารณภยัเลก็นอ้ย 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน
เบ้ืองตน้ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ท่ีกรณีประสบสา
ธารณภยัเลก็นอ้ย 

      80.00 ร้อยละ       200,000.00 ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

188. โครงการ
สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาศ

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาส
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน

  80.00     ร้อยละ   100,000.00     ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั

 



เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ี 

เบ้ืองตน้ สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

ในเขตพ้ืนท่ี อยา่งทัว่ถึง ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

189. โครงการ
สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาศ
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน
เบ้ืองตน้ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาส
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ี 

    80.00   ร้อยละ     100,000.00   ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

190. โครงการ
สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาศ
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน
เบ้ืองตน้ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาส
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ี 

      80.00 ร้อยละ       100,000.00 ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

191. โครงการส่งเสริม
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสารการจดัซ้ือจดัจา้ง 

เพ่ือให้
ประชาชนรับ
การ
ด าเนินงาน
ของ อปท. 

1. บริหาร
ทัว่ไป-
บริหารงาน
ทัว่ไป-งาน
บริหารทัว่ไป-
การ
ประชาสมัพนั
ธ์ 

- พฒันาขีด
ความสามารถของ
องคก์รเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 60 

อุดหนุนศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร อปท.ในเขต
อ าเภอ 

1.00 1.00 1.00 1.00 หน่วย 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
จดัซ้ือจดัจา้ง
ของ อบต. 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

192. โครงการอุดหนุน
ศูนยป์ฎิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

เพ่ือให้มีศูนย์
ปฏิบติัการ
ช่วยประชาชน
ตามอ านาจ
หนา้ท่ีของ 
อปท.ระดบั
อ าเภอท า
หนา้ท่ีเป็น
ศูนยก์ลางการ
ประสานงาน
ราชการ

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-สร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน-
งานส่งเสริม
และสนบัสนุน
ความเขม้แขง็
ชุมชน-
กิจกรรม
เพ่ือให้เกิดการ

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

มีศูนยป์ฏิบติัการ
ช่วยเหลือประชาชน 

1.00       ศูนย ์ 40,000.00       สนบัสนุน
งบประมาณ
เพ่ือเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ี
จ าเป็นให้แก่
ศูนย์
ปฏิบติัการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ระดบัอ าเภอ 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 



เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบความ
เดือดร้อนจาก
สาธารณภยั 

ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมแกไ้ข 
ปัญหาชุมชน 

โดย
ด าเนินการ
จดัหา
เจา้หนา้ท่ี
ประจ าศูนย ์
วสัดุอุปกรณ์
และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ เช่นค่า
สาธารณูปโภ
ค 

ยุทธศาสตร์ : การจดัระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

193. โครงการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหนา้ท่ี
กรณีประสบ
สาธารณภยั
และประกาศ
เป็นพ้ืนท่ีภยั
พิบติัฉุกเฉิน 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หนา้ท่ีกรณีประสบสา
ธารณภยัเลก็นอ้ย 

80.00 80.00 80.00 80.00 ร้อยละ 50,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

194. โครงการ
สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาส
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน
เบ้ืองตน้ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาศ
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ี 

  80.00     ร้อยละ   100,000.00     ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

195. โครงการ
สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาส
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน
เบ้ืองตน้ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาศ
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ี 

    80.00   ร้อยละ     100,000.00   ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

196. โครงการ
สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาส
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน

เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาความ
เดือดร้อนใน
เบ้ืองตน้ 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ

- ประชาชนไดรั้บ
การช่วยเหลือร้อย
ละ 80 

สนบัสนุนการช่วยเหลือ
ประชาชนกรณีท่ีประกาศ
เป็นพ้ืนท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน
ในเขตพ้ืนท่ี 

      80.00 ร้อยละ       100,000.00 ประชาชน
ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ
อยา่งทัว่ถึง 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา

 



ในเขตพ้ืนท่ี รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

197. โครงการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนน 

เพ่ือจดั
กิจกรรม อป
พร. อ านวย
ความสะดวก
ในช่วง
เทศกาลปี
ใหม่/
สงกรานต ์

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- กิจกรรมศูนยอ์ป
พร.ไดรั้บการ
ส่งเสริมจ านวน 3 

คร้ัง 

จดักิจกรรม อปพร.
อ านวยความสะดวก
ในช่วงเทศกาลปีใหม่/
สงกรานต ์

1.00 3.00 3.00 3.00 คร้ัง 80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สามารถลด
อุบติัเหตุตาม
เป้าหมายรัฐ 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

198. โครงการอุปกรณ์
ในกิจการ อปพร. 

เพ่ือใชใ้น
กิจการของ
ศูนย ์อปพร. 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- กิจกรรมศูนยอ์ป
พร.ไดรั้บการ
ส่งเสริมจ านวน 3 

คร้ัง 

จดัซ้ือไฟกะพริบ(ไซเรน)
แผงไฟเตือนเพ่ิมเติม 
กรวยยาง เปลกูชี้พ 

  3.00     คร้ัง   50,000.00     มีอุปกรณ์ใช้
ในศูนย ์อป
พร 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

199. โครงการก่อสร้าง
และติดตั้งเสาวิทยส่ืุอสาร 

เพ่ือใชรั้บ
สญัญาณจาก
วิทยส่ืุอสาร 

1. บริหาร
ทัว่ไป-งาน
รักษาความ
สงบ-การ
รักษาความ
สงบภายใน-
การวางแผน
ป้องกนัภยั 

- กิจกรรมศูนยอ์ป
พร.ไดรั้บการ
ส่งเสริมจ านวน 3 

คร้ัง 

ก่อสร้างและติดตั้งเสา
วิทยคุวามสูง 39 เมตร 
พร้อมชุดแม่ข่าย 

    3.00   คร้ัง     300,000.00   สามารถรับ
คล่ืนวิทยไุด้
ไกลข้ึน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

ยุทธศาสตร์ : ด้านศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณ๊และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

200. โครงการจดั
กิจกรรมวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาของ
พนกังาน/ประชาชน 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีและ
วนัส าคญั
ประจ าปี 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานศาสนา 
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน-

- กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทางดา้นศาสนา
ร้อยละ 50 

สนบัสนุนกิจกรรมวนั
ส าคญัเช่น วนัเขา้พรรษา 
วนัออกพรรษา 

50.00 50.00 50.00 50.00 ร้อยละ  20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 สืบสาน
กิจกรรมวนั
ส าคญัทาง
ศาสนา 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 



ส่งเสริมการ
ศาสนา 

201. โครงการบวช
สามเณรภาคฤดูร้อน 

เพ่ือให้เดก็
นกัเรียนได้
เรียนรู้
หลกัธรรม
ของศาสนา
ช่วงปิดภาค
เรียน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานศาสนา 
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน-
ส่งเสริมการ
ศาสนา 

- กิจกรรมท่ีส่งเสริม
ทางดา้นศาสนา
ร้อยละ 50 

จดักิจกรรมบวชสามเณร
ภาคฤดูร้อนจ านวน 10 

คน 

10.00 10.00 10.00 10.00 คน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เดก็นกัเรียนมี
ความรู้
หลกัธรรมค า
สอน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต.  

202. โครงการจดังาน
รดน ้าขอพรผูสู้งอายุ
ประเพณีสงกรานต ์
ประจ าปี 2561 

เพ่ือส่งเสริม
ประเพณี
วฒันธนน
มทอ้งถ่ิน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานศาสนา 
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน-
อนุรักษ์
วฒันธรรม วิถี
ชีวิต 

- จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริม อนุรักษ ์
จารีตประเพณี 

จดักิจกรรมรดน ้าด าหวั
ผูสู้งอายวุนัสงกรานต ์

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนมี
ส่วนร่วม
กิจกรรม
ประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

203. โครงการส่งเสริม
ประเพณีเดือนสิบ/เดือน
สิบเอด็ 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรม
ประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-การ
ศาสนา
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ-
งานศาสนา 
วฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน-
ประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

- จ านวนกิจกรรมท่ี
ส่งเสริม อนุรักษ ์
จารีตประเพณี 

สนบัสนุนการด าเนิน
กิจกรรมของชุมชน/
หมู่บา้น 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนมี
ส่วนร่วม
กิจกรรม
ประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต.  



ยุทธศาสตร์ : ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

204. โครงการรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือลดยาเสพ
ติดในชุมชน/
หมู่บา้น 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งาน
โรงพยาบาล-
การป้องกนั
และบ าบดัยา
เสพติด 

- กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของพลงั
มวลชนป้องกนัยา
เสพติด 

เพ่ืออบรมให้ความรู้และ
เสริมสร้างความเขม้แขง็
ให้กบัหมู่บา้น/ชุมชนใน
การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เป็นหมู่บา้นสี
ขาวและต่อ
ยอดรายได้
ของกองทุน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

205. โครงการรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือให้ทกุ
หน่วยงาน
ร่วมกนับูรณา
การป้องกนั
และแกไ้ขยา
เสพติด 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งาน
โรงพยาบาล-
การป้องกนั
และบ าบดัยา
เสพติด 

- กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของพลงั
มวลชนป้องกนัยา
เสพติด 

จดัฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เดก็เยาวชนท่ีมีโอกาส
เส่ียงและให้ความรู้ภยัท่ี
ใกลต้วั 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 สามารถ
ตอบสนอง
จิตส านึก
ความ
รับผิดชอบ 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

206. โครงการโรงเรียน
ป้องกนัยาเสพติด 

เพ่ือให้
นกัเรียนท่ีเป็น
สมาชิก ทู
บีนมัเบอร์วนั
รณรงค์
ป้องกนัยาเสพ
ติด 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งาน
โรงพยาบาล-
การป้องกนั
และบ าบดัยา
เสพติด 

- กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของพลงั
มวลชนป้องกนัยา
เสพติด 

ส่งเสริมพฒันากิจกรรม
การป้องกนัยาเสพติดของ
ชมรม ทูบีนมัเบอร์วนั 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 มีเครือข่าย
รณรงคเ์ฝ้า
ระวงัใน
โรงเรียน 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

207. โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด(CCtv) 

เพ่ือเฝ้าระวงั
ยาเสพติด
ป้องกนัความ
ปลอดภยั 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งาน
โรงพยาบาล-
การป้องกนั
และบ าบดัยา
เสพติด 

- การระบาดของยา
เสพติดลดลงร้อย
ละ80และ
ปลอดภยัเพ่ิมข้ึน 

ติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด(cctv)ในถนน
สายหลกัท่ีเป็นชุมชนและ
พ้ืนท่ีล่อแหลมของต าบล
ดอนสกั 

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 1,000,000.0

0 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.0

0 
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภยัและ
ลดปัญหายา
เสพติดใน
พ้ืนท่ี
เป้าหมาย 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

208. โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพ

เพ่ือให้มีลาน
กีฬาใชอ้อก

2. บริการ
ชุมชนและ

- จ านวนผูใ้ชล้าน
กีฬาร้อยละ80 

ก่อสร้างลานกีฬาตาม
มาตรฐานของกรม

9.00 9.00 9.00 9.00 หมู่ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ประชาชนได้
ใชล้านกีฬา

ส านกัปลดั 
อบจ.,  



ติด(ก่อสร้างลานกีฬา) ก าลงักายของ
ประชาชน 

สงัคม-
สาธารณสุข-
งาน
โรงพยาบาล-
การป้องกนั
และบ าบดัยา
เสพติด 

ส่งเสริมปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

ออกก าลงักาย ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

209. โครงการ
สนบัสนุนศูนยบ์ าบดั
ระดบัอ าเภอ 

เพ่ือร่วมกบั
หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง
บ าบดัยาเสพ
ติดในเขต
พ้ืนท่ีต าบล 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งาน
โรงพยาบาล-
การป้องกนั
และบ าบดัยา
เสพติด 

- ผูติ้ดยาเสพติด
ลดลงร้อยละ 60 

สนบัสนุนกิจกรรมบ าบดั
ยาเสพติดจ านวน 50 คน 

50.00 50.00 50.00 50.00 คน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผูติ้ดยาเสพติด
สามารถเลิก
ยาเสพติดได ้

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

210. โครงการ
สนบัสนุนการจดัตั้งศูนย์
บ าบดัผูติ้ดยาเสพติด
ระดบัต าบล 

เพ่ือใชบ้ าบดัผู ้
ติดยาเสพติด 

2. บริการ
ชุมชนและ
สงัคม-
สาธารณสุข-
งาน
โรงพยาบาล-
การป้องกนั
และบ าบดัยา
เสพติด 

- ศูนยบ์ าบดัยาเสพ
ติดในเขต อบต.
จ านวน 1 ศูนย ์

ศูนยบ์ าบดัผูติ้ดยาเสพติด
ระดบัต าบลจ านวน 1 

ศูนย ์

      1.00 ศูนย ์       100,000.00 มีศูนยบ์ าบดั
ยาเสพติด
ระดบัต าบล 

ส านกัปลดั 
อบจ., 
ส านกั
ปลดัเทศบา
ล, 
ส านกังาน
ปลดั อบต. 

 

 

ขอ้มูล ณ 29/11/2561 

 

 

 

 

 

 



 



-๑๒- 

 ๒.๓ โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในปี ๒๕๖๑ 
รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2561 

อบต.ดอนสัก  

อบต.ดอนสัก  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญตั ิ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ ายา
ดัดแปลงและน้ ายางพาราสดถนนสายสามัคคี(นายขอม-นาย
ชอบ)หมู1่4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 2,000,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบางโสม ช่วง 2 หมู2่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 737,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบา้นห้วย-ดอนดาน หมู่
4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 280,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนสายควนเนียง หมู่9 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 740,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายรุง่เรือง ช่วง 4 หมู่ 12 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 740,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหวัคลอง ซอย4 หมู่13 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 730,000.00 

7. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดมสุข หมู่12 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 280,000.00 

8. โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีต หมู่11  ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 654,000.00 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบา้นห้วย-ดอนดาน 
ไชยคราม ม.4 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 440,000.00 

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนอื 
หมู่1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 730,000.00 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคชสาร หมู่
10 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 730,000.00 

12. โครงการต่อเติมสะพานทางเท้าคอนกรีตเกาะนกเภา หมู่
11 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 654,000.00 

13. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายเอราวัณ หมู่14 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 1,110,000.00 



14. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายเขา
บางโสม หมู9่ บ้านหว้ยเสียด 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 1,434,500.00 

15. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายนาง
ก า-หัวคลอง(พูนทรัพย์)หมู1่4 บ้านนางก าใหม ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 3,448,000.00 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหว้ยเสียด 
หมู่9 บ้านหว้ยสยีด 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 1,948,000.00 

17. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายห้วยเสียด-เขาแค 
หมู่9 บ้านหว้ยเสียด 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 310,000.00 

18. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายช่องคันเบ็ด หมู่12 บ้าน
เขาแค 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 202,000.00 

19. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายเอราวัณ หมู่14 บ้าน
นางก าใหม ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 348,000.00 

20. โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก (PARA-
ASPHALT-CONCRETEXสายนาเหนือ หมู่1 บ้านนาตาด ี

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 1,733,000.00 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขากลอย ซอย4 หมู่ 
13 บ้านเขากลอย 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา, ส านักช่าง, ส านัก
การช่าง 

 730,000.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีติ 

22. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 1,050,100.00 

23. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.บ้านนางก า 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 171,600.00 

24. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ครอบครัว 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

25. โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

26. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียต ิ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

27. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 7,440,000.00 

28. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 1,560,000.00 

29. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 90,000.00 

30. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์และวัคซีนปอูงกันโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 50,000.00 

31. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต าบล ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 100,000.00 

32. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 1,960,000.00 

33. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศึกษา ศพด.บา้น
ห้วยเสียด 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 221,200.00 



34. โครงการอบรมให้ความรู้การปอูงกนัและแก้ไขปัญหา
เร่ืองเอดส์ 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

35. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพันธ์อ าเภอดอน
สัก ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 51,000.00 

การพัฒนาด้านบรหิารจดัการท่องเทีย่วและทรัพยากรธรรมชาติ 

36. โครงการพัฒนาท่องเที่ยวต าบลดอนสัก ปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกหัวคลอง หมู1่3 บา้นเขากลอย 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 5,000,000.00 

37. โครงการจ้างเหมาเก็บขยะประจ าปงีบประมาณ 2561 ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 320,000.00 

38. โครงการ Big Cleaning Day ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

39. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดงูาน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 300,000.00 

40. โครงการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน อบต.ดอนสัก ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 200,000.00 

41. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต. ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 20,000.00 

42. โครงการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 50,000.00 

43. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

44. โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บา้น/ต าบล ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 30,000.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

45. โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 50,000.00 

46. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 80,000.00 

ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ๊และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

47. โครงการจัดงานรดน้ าขอพรผู้สูงอายุประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าป ี2561 

ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 50,000.00 

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

48. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ส านักปลัด อบจ., ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

 50,000.00 

รวม  38,952,400.00  
 

ข้อมูล ณ 29/11/2561 

 

 

 

 

 

 



-๑๓- 

  ๒.๔ โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ในปี ๒๕๖๑ 
รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2561 

อบต.ดอนสัก 

อบต.ดอนสัก ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธาน ี
ชื่อโครงการ  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนอยู่ดีมีสุข 
ช่วง2 หมู่1 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,404,000.00 

   

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบางโสม หมู9่  สว่นโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

6,542,500.00 

   

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยเขาพองาม 
ช่วง2 หมู่14 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,404,000.00 

   

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยสามโซน ช่วง
3 หมู่ 14 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

1,404,000.00 

   

5. โครงการบุกเบิกถนน สายเขาน้ าซับ ซอย1  ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

800,000.00 

   

6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต อบต. ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

   

7. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านห้วย หมู4่ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

   

8. โครงการก่อสร้างเขื่อนน้ าล้นตอนล่างคลองนา
เหนือ หมู1่ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

800,000.00 

   

9. โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะข้างศาลา
ประชุม หมู4่ 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและปุาไม-้ขุด

400,000.00 

   



ลอกแหล่งน้ าคูคลอง
เพื่อการเกษตร 

10. โครงการก่อสรา้งท่อเหลี่ยมหว้ยพอถนนศิลา
ทอง หมู่2 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและปุาไม-้ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพื่อการเกษตร 

500,000.00 

   

11. โครงการก่อสรา้งท่าเทียบเรือ หมู2่  ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

350,000.00 

   

12. โครงการขุดลอกหรือลอกครูะบายน้ าทุกจุดใน
เขต อบต. 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานอนุรักษ์
แหล่งน้ าและปุาไม-้ขุด
ลอกแหล่งน้ าคูคลอง

เพื่อการเกษตร 

200,000.00 

   

13. โครงการก่อสรา้งคูระบายน้ าคอนกรีตอ่าวหมา
เถื่อน หมู่ที่ 10 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-
งานบ าบัดน้ าเสยี-ระบบ
การรักษาความสะอาดคู

คลองระบายน้ า 

950,000.00 

   

14. โครงการซ่อมแซมสะพานคอนกรีต หมู1่1 ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟูาสาธารณะ 

300,000.00 

   

15. โครงการขยายเขตไฟฟูาและตดิตั้งซ่อมแซมไฟ
ส่องสว่าง 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-งาน
สถานท่ีไฟฟูาสาธารณะ 

100,000.00 

   

16. โครงการจัดท าปูายในเขต อบต.ดอนสัก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

- การบริหารทั่วไป 

100,000.00 

   

17. โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางสายเขาน้ าซับ 
หมู่ 1,12  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

4,477,000.00 

   

18. โครงการกาอสร้างถนนลาดยาง สายแยก
ประปา-หัวคลอง ม.9 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

8,040,000.00 

   

19. โครงการถนนลาดยางสายหนองนายเปูา(ตา
แก้ว-ตมชม) หมู9่,13 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ

7,896,000.00 

   



สาธารณูปโภค 

20. โครงการถนนลาดยางสายพูลทรัพย์(นางก า-
หัวคลอง)  

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

2,862,000.00 

   

21. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตสายห้วยเสียด
(อบต.-เขาแค) 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

6,471,000.00 

   

22. โครงการก่อสรา้งแนวเขื่อนกันคลื่นและ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู1่0 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานไฟฟูาถนน-การ
สาธารณูปโภค 

9,764,600.00 

   

23. โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี อบต.ดอนสัก 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-เคหะและชุมชน-

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

- การบริหารทั่วไป 

20,000.00 

   

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

24. โครงการก่อสรา้งโรงอาหารของ ศพด.อบต.
ดอนสัก 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

200,000.00 

   

25. โครงการส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรใน ศพด. ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

40,000.00 

   

26. โครงการจัดงานวันเด็กของ ศพด. ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

100,000.00 

   

27. โครงการจัดเวทีชุมชนและจัดเก็บข้อมูล ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานส่งเสริม
การเกษตร-งานวิชาการ
ให้บริการด้านวิชาการ

การเกษตร 

20,000.00 

   

28. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้พิการ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานส่งเสริม
การเกษตร-งานส่งเสริม

ความรู้การเกษตร 

50,000.00 

   

29. โครงการจัดท าปุ๋ยชีวภาพ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล 3. การเศรษฐกิจ- 20,000.00 
   



, ส านักงานปลัด อบต. การเกษตร-งานส่งเสริม
การเกษตร-งานวิชาการ
ให้บริการด้านวิชาการ

การเกษตร 
30. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ยุว
เกษตร 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานส่งเสริม
การเกษตร-งานวางแผน

ส่งเสริมการเกษตร 

20,000.00 

   

31. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยบ์ริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานส่งเสริม
การเกษตร-งานวิชาการ
ให้บริการด้านวิชาการ

การเกษตร 

200,000.00 

   

32. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมและส่งเสรมิ
อาชีพแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

3. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งานส่งเสริม
การเกษตร-งานวางแผน

ส่งเสริมการเกษตร 

50,000.00 

   

33. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ประจ าต าบล 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สังคมสงเคราะห-์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห-์การ

สวัสดิการสังคม 

20,000.00 

   

34. โครงการซ่อมแซมบ้านผูสู้งอายุและผู้ยากไร้ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สังคมสงเคราะห-์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห-์การ

สังคมสงเคราะห ์

100,000.00 

   

35. โครงการใส่ใจสุขภาพผูสู้งอายแุละผู้พิการ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สังคมสงเคราะห-์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห-์การ

สังคมสงเคราะห ์

20,000.00 

   

36. โครงการสนับสนุนการจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์กีฬา ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งานกฬีา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 

50,000.00 

   

37. อุดหนุนโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา/โรงเรียน 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-กิจกรรม

เด็กและเยาวชน 

20,000.00 

   

38. โครงการอุดหนุนวันวิชาการอ าเภอดอนสัก ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน

10,000.00 
   



ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา-งาน

โรงเรียน 
39. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว
ประจ าต าบล 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สังคมสงเคราะห-์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห-์การ

สังคมสงเคราะห ์

20,000.00 

   

40. โครงการสนับสนุนกองทุนสวสัดิการชุมชน ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สังคมสงเคราะห-์
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห-์การ

สังคมสงเคราะห ์

100,000.00 

   

41. โครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐาน 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สาธารณสุข-งาน
บริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ-
การบริการสาธารณสุข 

90,000.00 

   

42. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ/
จังหวัด 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 

40,000.00 

   

43. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 

100,000.00 

   

44. โครงการจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน ศพด.
บ้านนางก า 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา-การบรหิาร

ทั่วไป 

127,400.00 

   

45. โครงการจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน ศพด.
บ้านห้วยเสยีด 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศึกษา-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา-การบรหิาร

ทั่วไป 

156,800.00 

   

การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ 

46. โครงการจัดท าปูายแหล่งท่องเที่ยว ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งาน

100,000.00 

   



วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว-

ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

47. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว-

ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

50,000.00 

   

48. โครงการฝึกอบรมมัคคเุทศน์นอ้ย ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว-

ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยว 

20,000.00 

   

49. โครงการต่อเติมศูนย์บริการทอ่งเที่ยว หมู่10 ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว-

งานวางแผนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

500,000.00 

   

50. โครงการก่อสรา้งทางลงหัวคลองคอนกรีตและ
ก่อสร้างจุดท าสปาปลาเสริมการทอ่งเที่ยว หมู่13 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว-

งานวางแผนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

500,000.00 

   

51. โครงการก าจัดขยะในครัวเรือน ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว-
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 

20,000.00 

   

52. โครงการจัดซื้อถังขยะ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

100,000.00 

   



นันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว-
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 

53. โครงการบริหารจัดการขยะในเขต อบต ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว-

งานวางแผนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

200,000.00 

   

54. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลดอนสัก ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งาน
วิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว-

งานวางแผนเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

500,000.00 

   

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

55. โครงการสงเสริมการพัฒนาของบุคลากร
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-งาน

บริหารทั่วไป-การพัฒนา
บุคลากร 

500,000.00 

   

56. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาฯ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-งาน

บริหารทั่วไป-การพัฒนา
บุคลากร 

80,000.00 

   

57. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต.ดอนสัก 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-งาน

บริหารงานคลัง - แผนที่
ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

200,000.00 

   

58. โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประปา
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-งาน

บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานท่ัวไป 

20,000.00 

   

59. โครงการฝึกอบรมทางการเมืองและการบริหาร
ในระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-งาน

บริหารทั่วไป-การ
เลือกตั้ง 

50,000.00 

   

60. โครงการจัดท าระบบข้อมลูพื้นฐาน อบต. ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน-งาน

25,000.00 

   



บริหารทั่วไป - การ
บริหารทั่วไป 

61. โครงการส่งเสริมการจดัท าแผนแม่บทชุมชน
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-
การจัดประชุมสมัมนา 

10,000.00 

   

62. โครงการส่งเสริมประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

1. บริหารทั่วไป-
บริหารงานท่ัวไป-งาน

บริหารทั่วไป-การ
ประชาสมัพันธ์ 

40,000.00 

   

63. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน-งาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน-

กิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
แก้ไข ปัญหาชุมชน 

40,000.00 

   

ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ๊และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

64. โครงการจัดกิจกรรมวันส าคญัทาง
พระพุทธศาสนาของพนักงาน/ประชาชน 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

20,000.00 

   

65. โครงการบวชสามเณรภาคฤดรู้อน ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ส่งเสริมการศาสนา 

20,000.00 

   

66. โครงการส่งเสริมประเพณีเดือนสิบ/เดือนสิบ
เอ็ด 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-การศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ-งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น-
ประเพณีท้องถิ่น 

20,000.00 

   

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

67. โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สาธารณสุข-งาน

โรงพยาบาล-การ
ปูองกันและบ าบัดยา

เสพติด 

20,000.00 

   



68. โครงการโรงเรียนปูองกันยาเสพติด ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สาธารณสุข-งาน

โรงพยาบาล-การ
ปูองกันและบ าบัดยา

เสพติด 

20,000.00 

   

69. โครงการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCtv) 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สาธารณสุข-งาน

โรงพยาบาล-การ
ปูองกันและบ าบัดยา

เสพติด 

1,000,000.00 

   

70. โครงการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด
(ก่อสร้างลานกีฬา) 

ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สาธารณสุข-งาน

โรงพยาบาล-การ
ปูองกันและบ าบัดยา

เสพติด 

20,000.00 

   

71. โครงการสนับสนุนศูนย์บ าบดัระดับอ าเภอ ส านักปลดั อบจ., ส านักปลัดเทศบาล
, ส านักงานปลัด อบต. 

2. บริการชุมชนและ
สังคม-สาธารณสุข-งาน

โรงพยาบาล-การ
ปูองกันและบ าบัดยา

เสพติด 

50,000.00 

   

รวม 61,064,300.00 
    

ข้อมูล ณ 29/11/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๔- 

  ๒.๕ รายงานโครงการที่นามในสัญญา ปี ๒๕๖๑ 
รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา ปี 2561 

อบต.ดอนสัก 

อบต.ดอนสัก ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธาน ี

ชื่อโครงการ คู่สัญญา วันที่เร่ิมสัญญา 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บางโสม ช่วง 2 หมู่2 

1 4/2562 (หจก.สุวรรณรักษ์) 08/11/2561 60 545,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านห้วย-ดอนดาน หมู4่ 

1 65/2561 (หจก.จุฑารัตน์ 
คอน ฯ ) 

15/09/2561 60 270,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนสายควนเนียง 
หมู9่ 

1 12/2561 (หจก.จุฑารัตน์ 
คอนฯ) 

25/09/2561 60 730,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
รุ่งเรือง ช่วง 4 หมู่ 12 

1 1/2562 (หจก.นวลวัฒน์ฯ) 02/11/2561 60 441,180.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
หัวคลอง ซอย4 หมู่13 

1 3/2562 (หจก.จุพารัตน์ คอน
ฯ) 

06/11/2561 60 723,000.00 

6. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายอุดม
สุข หมู1่2 

1 4/2561 (หจก.ดิ่งทองคอน
สตรคัช่ัน) 

12/05/2561 60 240,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
บ้านห้วย-ดอนดาน ไชยคราม ม.4 

1 9/2562 (หจก.จุฑารัตน์ คอน
ฯ) 

06/11/2561 60 435,000.00 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายนาเหนือ หมู1่ 

1 11/2561(หจก.จุฑารัตน์ คอน
ฯ) 

25/09/2561 60 720,000.00 

10. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายคชสาร หมู1่0 

1 2/2562 (หจก.พ.รุ่งโรจน์ฯ) 06/11/2561 60 488,750.00 

11. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายเอราวัณ หมู1่4 

1 10/2561 (หจก.สยามวิชาวุฒิ
กร) 

31/05/2561 60 660,000.00 

12. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายห้วยเสียด หมู9่ บ้าน
ห้วยสียด 

1 9/2561 (กิจการค้าร่วม
เอราวัณและจฑุารตัน์) 

31/05/2561 60 1,217,500.00 

13. โครงการก่อสรา้งท่อเหลี่ยมถนน
สายห้วยเสียด-เขาแค หมู9่ บ้านห้วย
เสียด 

1 7/2561 (หจก.ภาวดียงยุทธ) 23/05/2561 60 255,500.00 

14. โครงการก่อสรา้งท่อเหลี่ยมสาย
ช่องคันเบ็ด หมู่12 บ้านเขาแค 

1 6/2561 (หจก.ภาวดียงยุทธ) 23/05/2561 60 171,000.00 

15. โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม
สายเอราวัณ หมู1่4 บ้านนางก าใหม่ 

1 5/2561(หจก.บี.เจ.ขนอม 
คอนสตรัคช่ัน) 

16/05/2561 60 298,000.00 

16. โครงการก่อสรา้งถนนพาราแอส
ฟัลท์ติก (PARA-ASPHALT-

1 8/2561 (หจก.ภักสุธีฯ) 29/05/2561 60 1,386,400.00 



CONCRETEXสายนาเหนือ หมู1่ บ้าน
นาตาด ี

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

17. โครงการสนับสนุนอาหารเสรมินม 1 7/61 อาหารเสรมินม 2/60 06/11/2560 138 421,742.24 

  
2 43/2561 (สหกรณ์โคนมชะอ า
ฯ) ภาคเรยีนที่ 1/2561 

31/05/2561 132 392,719.26 

18. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านนางก า 

1 3/2561 (หจก.อักษรทอง(ตง
ฮั้ว) 

16/08/2561 6 45,900.00 

19. โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลมิพระเกียต ิ 1 50/2561 (ท าปูายไวนลิ) 09/07/2561 3 540.00 

  2 47/2561(ซื้อน้ าดื่ม) 09/07/2561 3 646.00 

20. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 เบี้ยผู้สูงอายุ (ต.ค.60) 06/10/2560 3 591,800.00 

  2 เบี้ยผู้สูงอายุ (พ.ย.60) 07/11/2560 3 591,000.00 

  3 เบี้ยผู้สูงอายุ (ธ.ค.60) 06/12/2560 3 588,800.00 

  4 เบี้ยผู้สูงอายุ (ม.ค.61 12/01/2561 1 588,100.00 

  5 เบี้ยผู้สูงอายุ (ก.พ.61) 13/02/2561 1 583,400.00 

  6 เบี้ยผู้สูงอายุ (มี.ค.61) 09/03/2561 1 583,400.00 

  7 เบี้ยผู้สูงอายุ (เม.ย.61) 09/04/2561 1 580,800.00 

  8 เบี้ยผู้สูงอายุ (พ.ค.61) 04/05/2561 1 580,100.00 

  9 เบี้ยผู้สูงอายุ (มิ.ย.61) 07/06/2561 1 576,200.00 

  10 เบี้ยผู้สูงอายุ (ก.ค.61) 06/07/2561 1 573,400.00 

  11 เบี้ยผู้สูงอายุ (ส.ค.61) 13/08/2561 1 571,100.00 

  12 เบี้ยผู้สูงอายุ (ก.ย.61) 06/09/2561 1 569,300.00 

21. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 1 เบี้ยผู้พิการ (ต.ค.60) 06/10/2560 3 108,000.00 

  2 เบี้ยผู้พิการ (พ.ย.60) 06/11/2560 3 108,000.00 

  3 เบี้ยผู้พิการ (ธ.ค.60) 06/12/2560 3 108,800.00 

  4 เบี้ยผู้พิการ (ม.ค.61) 12/01/2561 1 108,000.00 

  5 เบี้ยผู้พิการ (ก.พ.61) 13/02/2561 1 108,000.00 

  6 เบี้ยผู้พิการ (มี.ค.61) 09/03/2561 1 108,000.00 

  7 เบี้ยผู้พิการ (เม.ย.61) 09/04/2561 1 108,800.00 

  8 เบี้ยผู้พิการ (พ.ค.61) 04/05/2561 1 110,400.00 

  9 เบี้ยผู้พิการ (มิ.ย.61) 07/06/2561 1 108,800.00 

  10 เบี้ยผู้พิการ (ก.ค.61) 06/07/2561 1 108,800.00 

  11 เบี้ยผู้พิการ (ส.ค.61) 13/08/2561 1 108,000.00 

  12 เบี้ยผู้พิการ (ก.ย.61) 06/09/2561 1 108,000.00 

22. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 1 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ต.ค.60) 06/10/2560 3 6,000.00 



  2 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (พ.ย.60) 07/11/2560 3 6,000.00 

  3 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ธ.ค.60) 06/12/2560 3 6,000.00 

  4 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ม.ค.61) 12/01/2561 1 6,000.00 

  5 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ก.พ.61) 13/02/2561 1 6,000.00 

  6 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (มี.ค.61) 09/03/2561 1 6,000.00 

  7 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (เม.ย.61) 09/04/2561 1 6,000.00 

  8 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (พ.ค.61) 04/05/2561 1 6,000.00 

  9 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (มิ.ย.61) 08/06/2561 1 6,000.00 

  10 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ก.ค.61) 06/07/2561 1 6,000.00 

  11 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ส.ค.61) 13/08/2561 1 6,000.00 

  12 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ก.ย.61) 06/09/2561 1 6,000.00 

23. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
ต าบล 

1 49/2561 (ร้านชุติกาญจน์เซ็น
เตอร์) 

17/07/2561 3 17,460.00 

  2 50/2561 (น.ส.จริา สุขเรือง) 18/07/2561 4 450.00 

  3 52/2561(ร้านโกเบียรฯ์) 10/07/2561 3 1,080.00 

  4 55/2561(นายอารี) 17/07/2561 3 3,000.00 

  
5 ค่าตอบแทนกรรมการ 2 ท่าน 
(3วัน) 

20/07/2561 3 4,000.00 

  
6 ค่าตอบแทนกรรมการสนาม 2 
ท่าน ( 3วัน) 

20/07/2561 3 1,000.00 

  7 56/2561(นายธานินทร์) 17/07/2561 4 8,400.00 

  
8 59/2561 (ซื้อชุดกรีฑาและชุด
กีฬา) 

10/08/2561 5 12,000.00 

24. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 1 ร.ร.บ้านน้ าฉา 01/12/2560 3 466,000.00 

  2 ร.ร.วัดสิงขร 01/12/2560 3 194,000.00 

  3 ร.ร.บ้านห้วยเสียด 01/12/2560 3 76,000.00 

  4 ร.ร.บ้านเกาะนกเภา 01/12/2560 3 12,000.00 

  5 ร.ร.บ้านนางก า 01/12/2560 3 232,000.00 

  6 ร.ร.บ้านน้ าฉา 31/05/2561 3 400,000.00 

  7 ร.ร.วัดสิงขร 31/05/2561 3 232,000.00 

  8 ร.ร.บ้านเกาะนกเภา 31/05/2561 3 14,000.00 

  9 ร.ร.บ้านห้วยเสียด 31/05/2561 3 86,000.00 

  10 ร.ร.บา้นนางก า 31/05/2561 3 214,000.00 

25. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาศึกษา ศพด.บ้านห้วยเสียด 

1 4/2561 (หจก.อักษรทอง(ตง
ฮั้ว) 

16/08/2561 6 52,700.00 

26. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น 1 ค่าตอบแทน จนท.สนาม 30/08/2561 1 50,400.00 



สัมพันธ์อ าเภอดอนสัก ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี 2561 

การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ 

27. โครงการจ้างเหมาเก็บขยะประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (ต.ค. 60) 

02/10/2560 30 14,594.00 

  
2 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (พ.ย. 60) 

01/11/2560 30 15,600.00 

  
3 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (ธ.ค. 60) 

01/12/2560 30 15,600.00 

  
4 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (ม.ค. 61) 

01/01/2561 31 15,600.00 

  
5 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (ก.พ.61) 

01/02/2561 28 15,600.00 

  
6 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (มี.ค.61) 

01/03/2561 31 12,580.00 

  
7 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (เม.ย.61) 

02/04/2561 30 15,600.00 

  
8 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (พ.ค.61) 

01/05/2561 31 15,600.00 

  
9 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (มิ.ย.61) 

01/06/2561 30 15,600.00 

  
10 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (ก.ค.61) 

01/07/2561 31 9,000.00 

  
11 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (ส.ค.61) 

01/08/2561 31 15,600.00 

  
12 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 คนๆ
ละ 7,800บาท (ก.ย.61) 

01/09/2561 30 15,600.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

29. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน อบต. 

1 21/2561 ปูายไวนลิ 26/01/2561 4 540.00 

  2 วิทยากร 06/02/2561 1 4,200.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

30. โครงการปูองกันและลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

1 18/61 ท าปูายไวนิล 27/12/2560 3 540.00 

  2 ค่าตอบแทน อปพร.  29/12/2560 1 6,300.00 

  3 40/2561 ท าปูายไวนลิ 09/04/2561 2 540.00 

  
4 ค่าตอบแทน อปพร. เทศกาล
สงกรานต ์

12/04/2561 5 11,800.00 

รวม 20,070,861.50 
 

ข้อมูล ณ 29/11/2561 

 



-๑๕- 

  ๒.๖ รายงานโครงการที่เบิกจ่าย 
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2561 

อบต.ดอนสัก 

อบต.ดอนสัก ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธาน ี

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบางโสม ช่วง 2 
หมู2่ 

0 
1 4/2562 (หจก.สุวรรณ
รักษ์) 

60 545,000.00 0.00 

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านห้วย-ดอน
ดาน หมู4่ 

0 
1 65/2561 (หจก.
จุฑารัตน์ คอน ฯ ) 

60 270,000.00 0.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนสาย
ควนเนียง หมู9่ 

0 
1 12/2561 (หจก.
จุฑารัตน์ คอนฯ) 

60 730,000.00 0.00 

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายรุ่งเรือง ช่วง 4 
หมู่ 12 

0 
1 1/2562 (หจก.
นวลวัฒน์ฯ) 

60 441,180.00 0.00 

5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายหัวคลอง ซอย4 
หมู1่3 

0 
1 3/2562 (หจก.จุพารัตน์ 
คอนฯ) 

60 723,000.00 0.00 

6. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
สายอุดมสุข หมู1่2 

100 
1 4/2561 (หจก.ดิ่งทอง
คอนสตรัคช่ัน) 

60 240,000.00 240,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านห้วย-ดอน
ดาน ไชยคราม ม.4 

0 
1 9/2562 (หจก.
จุฑารัตน์ คอนฯ) 

60 435,000.00 0.00 

9. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนา
เหนือ หมู1่ 

0 
1 11/2561(หจก.
จุฑารัตน์ คอนฯ) 

60 720,000.00 0.00 

10. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายคช
สาร หมู1่0 

0 
1 2/2562 (หจก.พ.รุ่ง
โรจน์ฯ) 

60 488,750.00 0.00 

11. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายเอราวัณ หมู่
14 

100 
1 10/2561 (หจก.สยาม
วิชาวุฒิกร) 

60 660,000.00 660,000.00 

12. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
เสียด หมู9่ บ้านห้วยสยีด 

100 
1 9/2561 (กิจการค้าร่วม
เอราวัณและจฑุารตัน์) 

60 1,217,500.00 1,217,500.00 

13. โครงการก่อสรา้งท่อ
เหลี่ยมถนนสายห้วยเสียด-เขา

100 
1 7/2561 (หจก.ภาวดียง
ยุทธ) 

60 255,500.00 255,500.00 



แค หมู่9 บ้านห้วยเสยีด 

14. โครงการก่อสรา้งท่อ
เหลี่ยมสายช่องคันเบ็ด หมู1่2 
บ้านเขาแค 

100 
1 6/2561 (หจก.ภาวดียง
ยุทธ) 

60 171,000.00 171,000.00 

15. โครงการก่อสรา้งท่อลอด
เหลี่ยมสายเอราวณั หมู1่4 
บ้านนางก าใหม่ 

100 
1 5/2561(หจก.บี.เจ.ขน
อม คอนสตรัคช่ัน) 

60 298,000.00 298,000.00 

16. โครงการก่อสรา้งถนน
พาราแอสฟัลทต์ิก (PARA-
ASPHALT-CONCRETEXสาย
นาเหนือ หมู1่ บ้านนาตาด ี

100 1 8/2561 (หจก.ภักสุธีฯ) 60 1,386,400.00 1,386,400.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

17. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมินม 

100 
1 7/61 อาหารเสรมินม 
2/60 

138 421,742.24 421,742.24 

    
2 43/2561 (สหกรณ์โค
นมชะอ าฯ) ภาคเรียนท่ี 
1/2561 

132 392,719.26 392,719.26 

18. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด.บ้านนางก า 

100 
1 3/2561 (หจก.อักษร
ทอง(ตงฮั้ว) 

6 45,900.00 45,900.00 

19. โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลมิ
พระเกียต ิ

100 
1 50/2561 (ท าปูายไว
นิล) 

3 540.00 540.00 

    2 47/2561(ซื้อน้ าดื่ม) 3 646.00 646.00 

20. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

100 1 เบี้ยผู้สูงอายุ (ต.ค.60) 3 591,800.00 591,800.00 

    2 เบี้ยผู้สูงอายุ (พ.ย.60) 3 591,000.00 591,000.00 

    3 เบี้ยผู้สูงอายุ (ธ.ค.60) 3 588,800.00 588,800.00 

    4 เบี้ยผู้สูงอายุ (ม.ค.61 1 588,100.00 588,100.00 

    5 เบี้ยผู้สูงอายุ (ก.พ.61) 1 583,400.00 583,400.00 

    6 เบี้ยผู้สูงอายุ (มี.ค.61) 1 583,400.00 583,400.00 

    7 เบี้ยผู้สูงอายุ (เม.ย.61) 1 580,800.00 580,800.00 

    8 เบี้ยผู้สูงอายุ (พ.ค.61) 1 580,100.00 580,100.00 

    9 เบี้ยผู้สูงอายุ (มิ.ย.61) 1 576,200.00 576,200.00 

    10 เบี้ยผู้สูงอายุ (ก.ค.61) 1 573,400.00 573,400.00 

    11 เบี้ยผู้สูงอายุ (ส.ค.61) 1 571,100.00 571,100.00 

    12 เบี้ยผู้สูงอายุ (ก.ย.61) 1 569,300.00 569,300.00 

21. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

100 1 เบี้ยผู้พิการ (ต.ค.60) 3 108,000.00 108,000.00 

    2 เบี้ยผู้พิการ (พ.ย.60) 3 108,000.00 108,000.00 



    3 เบี้ยผู้พิการ (ธ.ค.60) 3 108,800.00 108,800.00 

    4 เบี้ยผู้พิการ (ม.ค.61) 1 108,000.00 108,000.00 

    5 เบี้ยผู้พิการ (ก.พ.61) 1 108,000.00 108,000.00 

    6 เบี้ยผู้พิการ (มี.ค.61) 1 108,000.00 108,000.00 

    7 เบี้ยผู้พิการ (เม.ย.61) 1 108,800.00 108,800.00 

    8 เบี้ยผู้พิการ (พ.ค.61) 1 110,400.00 110,400.00 

    9 เบี้ยผู้พิการ (มิ.ย.61) 1 108,800.00 108,800.00 

    10 เบี้ยผู้พิการ (ก.ค.61) 1 108,800.00 108,800.00 

    11 เบี้ยผู้พิการ (ส.ค.61) 1 108,000.00 108,000.00 

    12 เบี้ยผู้พิการ (ก.ย.61) 1 108,000.00 108,000.00 

22. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

100 
1 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ต.ค.
60) 

3 6,000.00 6,000.00 

    
2 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (พ.ย.
60) 

3 6,000.00 6,000.00 

    
3 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ธ.ค.
60) 

3 6,000.00 6,000.00 

    
4 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ม.ค.
61) 

1 6,000.00 6,000.00 

    
5 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ก.พ.
61) 

1 6,000.00 6,000.00 

    
6 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (มี.ค.
61) 

1 6,000.00 6,000.00 

    
7 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (เม.ย.
61) 

1 6,000.00 6,000.00 

    
8 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (พ.ค.
61) 

1 6,000.00 6,000.00 

    
9 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (มิ.ย.
61) 

1 6,000.00 6,000.00 

    
10 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ก.ค.
61) 

1 6,000.00 6,000.00 

    
11 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ส.ค.
61) 

1 6,000.00 6,000.00 

    
12 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ก.ย.
61) 

1 6,000.00 6,000.00 

23. โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาต าบล 

100 
1 49/2561 (ร้านชุติ
กาญจน์เซ็นเตอร์) 

3 17,460.00 17,460.00 

    
2 50/2561 (น.ส.จริา สุข
เรือง) 

4 450.00 450.00 

    
3 52/2561(ร้านโกเบียร์
ฯ) 

3 1,080.00 1,080.00 



    4 55/2561(นายอารี) 3 3,000.00 3,000.00 

    
5 ค่าตอบแทนกรรมการ 
2 ท่าน (3วัน) 

3 4,000.00 4,000.00 

    
6 ค่าตอบแทนกรรมการ
สนาม 2 ท่าน ( 3วัน) 

3 1,000.00 1,000.00 

    
7 56/2561(นาย
ธานินทร์) 

4 8,400.00 8,400.00 

    
8 59/2561 (ซื้อชุดกรีฑา
และชุดกีฬา) 

5 12,000.00 12,000.00 

24. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

100 1 ร.ร.บ้านน้ าฉา 3 466,000.00 466,000.00 

    2 ร.ร.วัดสิงขร 3 194,000.00 194,000.00 

    3 ร.ร.บ้านห้วยเสียด 3 76,000.00 76,000.00 

    4 ร.ร.บ้านเกาะนกเภา 3 12,000.00 12,000.00 

    5 ร.ร.บ้านนางก า 3 232,000.00 232,000.00 

    6 ร.ร.บ้านน้ าฉา 3 400,000.00 400,000.00 

    7 ร.ร.วัดสิงขร 3 232,000.00 232,000.00 

    8 ร.ร.บ้านเกาะนกเภา 3 14,000.00 14,000.00 

    9 ร.ร.บ้านห้วยเสียด 3 86,000.00 86,000.00 

    10 ร.ร.บา้นนางก า 3 214,000.00 214,000.00 

25. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศึกษา 
ศพด.บ้านห้วยเสียด 

100 
1 4/2561 (หจก.อักษร
ทอง(ตงฮั้ว) 

6 52,700.00 52,700.00 

26. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ
ดอนสัก ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 
2561 

100 
1 ค่าตอบแทน จนท.
สนาม 

1 50,400.00 50,400.00 

การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ 

27. โครงการจ้างเหมาเก็บ
ขยะประจ าปีงบประมาณ 
2561 

98 
1 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 
คนๆละ 7,800บาท (ต.ค. 
60) 

30 14,594.00 14,594.00 

    
2 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 
คนๆละ 7,800บาท (พ.ย. 
60) 

30 15,600.00 15,600.00 

    
3 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 
คนๆละ 7,800บาท (ธ.ค. 
60) 

30 15,600.00 15,600.00 

    
4 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 
คนๆละ 7,800บาท (ม.ค. 
61) 

31 15,600.00 15,300.00 



    
5 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 
คนๆละ 7,800บาท (ก.พ.
61) 

28 15,600.00 13,200.00 

    
6 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 
คนๆละ 7,800บาท (มี.ค.
61) 

31 12,580.00 12,580.00 

    
7 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 
คนๆละ 7,800บาท (เม.ย.
61) 

30 15,600.00 15,600.00 

    
8 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 
คนๆละ 7,800บาท (พ.ค.
61) 

31 15,600.00 15,600.00 

    
9 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 2 
คนๆละ 7,800บาท (มิ.ย.
61) 

30 15,600.00 15,600.00 

    
10 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 
2 คนๆละ 7,800บาท 
(ก.ค.61) 

31 9,000.00 9,000.00 

    
11 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 
2 คนๆละ 7,800บาท 
(ส.ค.61) 

31 15,600.00 15,600.00 

    
12 จ้างเหมาคนเก็บขยะ 
2 คนๆละ 7,800บาท 
(ก.ย.61) 

30 15,600.00 15,600.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

29. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน อบต. 

100 1 21/2561 ปูายไวนลิ 4 540.00 540.00 

    2 วิทยากร 1 4,200.00 4,200.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

30. โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

100 1 18/61 ท าปูายไวนิล 3 540.00 540.00 

    2 ค่าตอบแทน อปพร.  1 6,300.00 6,300.00 

    3 40/2561 ท าปูายไวนลิ 2 540.00 540.00 

    
4 ค่าตอบแทน อปพร. 
เทศกาลสงกรานต ์

5 11,800.00 11,800.00 

รวม 20,070,861.50 15,715,231.50 
 

ข้อมูล ณ 29/11/2561 

 

 

 



-๑๖- 

  ๒.๗ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปี 2561 

อบต.ดอนสัก 

อบต.ดอนสัก ดอนสกั จ.สุราษฎร์ธาน ี

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
สายอุดมสุข หมู1่2 

100 
4/2561 (หจก.ดิ่งทอง
คอนสตรัคช่ัน) 

60 240,000.00 240,000.00 

3. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายเอราวัณ หมู่
14 

100 
10/2561 (หจก.สยาม
วิชาวุฒิกร) 

60 660,000.00 660,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
เสียด หมู9่ บ้านห้วยสยีด 

100 
9/2561 (กิจการค้าร่วม
เอราวัณและจฑุารตัน์) 

60 1,217,500.00 1,217,500.00 

5. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
ถนนสายห้วยเสียด-เขาแค หมู่
9 บ้านห้วยเสียด 

100 
7/2561 (หจก.ภาวดียง
ยุทธ) 

60 255,500.00 255,500.00 

6. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม
สายช่องคันเบ็ด หมู1่2 บ้าน
เขาแค 

100 
6/2561 (หจก.ภาวดียง
ยุทธ) 

60 171,000.00 171,000.00 

7. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมสายเอราวณั หมู1่4 
บ้านนางก าใหม่ 

100 
5/2561(หจก.บี.เจ.ขนอม 
คอนสตรัคช่ัน) 

60 298,000.00 298,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลทต์ิก (PARA-
ASPHALT-CONCRETEXสาย
นาเหนือ หมู1่ บ้านนาตาด ี

100 8/2561 (หจก.ภักสุธฯี) 60 1,386,400.00 1,386,400.00 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

9. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมินม 

100 
7/61 อาหารเสริมนม 
2/60 

138 421,742.24 421,742.24 

    
43/2561 (สหกรณโ์คนม
ชะอ าฯ) ภาคเรยีนที่ 
1/2561 

132 392,719.26 392,719.26 

10. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศพด.บ้านนางก า 

100 
3/2561 (หจก.อักษรทอง
(ตงฮั้ว) 

6 45,900.00 45,900.00 

11. โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลมิ
พระเกียต ิ

100 50/2561 (ท าปูายไวนิล) 3 540.00 540.00 



    47/2561(ซื้อน้ าดื่ม) 3 646.00 646.00 

12. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

100 เบี้ยผูสู้งอายุ (ต.ค.60) 3 591,800.00 591,800.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (พ.ย.60) 3 591,000.00 591,000.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (ธ.ค.60) 3 588,800.00 588,800.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (ม.ค.61 1 588,100.00 588,100.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (ก.พ.61) 1 583,400.00 583,400.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (มี.ค.61) 1 583,400.00 583,400.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (เม.ย.61) 1 580,800.00 580,800.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (พ.ค.61) 1 580,100.00 580,100.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (มิ.ย.61) 1 576,200.00 576,200.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (ก.ค.61) 1 573,400.00 573,400.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (ส.ค.61) 1 571,100.00 571,100.00 

    เบี้ยผูสู้งอายุ (ก.ย.61) 1 569,300.00 569,300.00 

13. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

100 เบี้ยผู้พิการ (ต.ค.60) 3 108,000.00 108,000.00 

    เบี้ยผู้พิการ (พ.ย.60) 3 108,000.00 108,000.00 

    เบี้ยผู้พิการ (ธ.ค.60) 3 108,800.00 108,800.00 

    เบี้ยผู้พิการ (ม.ค.61) 1 108,000.00 108,000.00 

    เบี้ยผู้พิการ (ก.พ.61) 1 108,000.00 108,000.00 

    เบี้ยผู้พิการ (มี.ค.61) 1 108,000.00 108,000.00 

    เบี้ยผู้พิการ (เม.ย.61) 1 108,800.00 108,800.00 

    เบี้ยผู้พิการ (พ.ค.61) 1 110,400.00 110,400.00 

    เบี้ยผู้พิการ (มิ.ย.61) 1 108,800.00 108,800.00 

    เบี้ยผู้พิการ (ก.ค.61) 1 108,800.00 108,800.00 

    เบี้ยผู้พิการ (ส.ค.61) 1 108,000.00 108,000.00 

    เบี้ยผู้พิการ (ก.ย.61) 1 108,000.00 108,000.00 

14. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

100 เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ต.ค.60) 3 6,000.00 6,000.00 

    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (พ.ย.60) 3 6,000.00 6,000.00 

    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ธ.ค.60) 3 6,000.00 6,000.00 

    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ม.ค.61) 1 6,000.00 6,000.00 

    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ก.พ.61) 1 6,000.00 6,000.00 

    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ม.ีค.61) 1 6,000.00 6,000.00 

    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (เม.ย.61) 1 6,000.00 6,000.00 



    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (พ.ค.61) 1 6,000.00 6,000.00 

    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ม.ิย.61) 1 6,000.00 6,000.00 

    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ก.ค.61) 1 6,000.00 6,000.00 

    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ส.ค.61) 1 6,000.00 6,000.00 

    เบี้ยผู้ปุวยเอดส์ (ก.ย.61) 1 6,000.00 6,000.00 

15. โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาต าบล 

100 
49/2561 (ร้านชุติ
กาญจน์เซ็นเตอร์) 

3 17,460.00 17,460.00 

    
50/2561 (น.ส.จิรา สุข
เรือง) 

4 450.00 450.00 

    52/2561(ร้านโกเบียร์ฯ) 3 1,080.00 1,080.00 

    55/2561(นายอารี) 3 3,000.00 3,000.00 

    
ค่าตอบแทนกรรมการ 2 
ท่าน (3วัน) 

3 4,000.00 4,000.00 

    
ค่าตอบแทนกรรมการ
สนาม 2 ท่าน ( 3วัน) 

3 1,000.00 1,000.00 

    56/2561(นายธานินทร์) 4 8,400.00 8,400.00 

    
59/2561 (ซื้อชุดกรีฑา
และชุดกีฬา) 

5 12,000.00 12,000.00 

16. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

100 ร.ร.บ้านน้ าฉา 3 466,000.00 466,000.00 

    ร.ร.วัดสิงขร 3 194,000.00 194,000.00 

    ร.ร.บ้านห้วยเสยีด 3 76,000.00 76,000.00 

    ร.ร.บ้านเกาะนกเภา 3 12,000.00 12,000.00 

    ร.ร.บ้านนางก า 3 232,000.00 232,000.00 

    ร.ร.บ้านน้ าฉา 3 400,000.00 400,000.00 

    ร.ร.วัดสิงขร 3 232,000.00 232,000.00 

    ร.ร.บ้านเกาะนกเภา 3 14,000.00 14,000.00 

    ร.ร.บ้านห้วยเสยีด 3 86,000.00 86,000.00 

    ร.ร.บ้านนางก า 3 214,000.00 214,000.00 

17. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศึกษา 
ศพด.บ้านห้วยเสียด 

100 
4/2561 (หจก.อักษรทอง
(ตงฮั้ว) 

6 52,700.00 52,700.00 

18. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอ
ดอนสัก ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 
2561 

100 ค่าตอบแทน จนท.สนาม 1 50,400.00 50,400.00 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

20. โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน อบต. 

100 21/2561 ปูายไวนิล 4 540.00 540.00 



    วิทยากร 1 4,200.00 4,200.00 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

21. โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

100 18/61 ท าปูายไวนลิ 3 540.00 540.00 

    ค่าตอบแทน อปพร.  1 6,300.00 6,300.00 

    40/2561 ท าปูายไวนิล 2 540.00 540.00 

    
ค่าตอบแทน อปพร. 
เทศกาลสงกรานต ์

5 11,800.00 11,800.00 

รวม 15,541,357.50 15,541,357.50 
 

ข้อมูล ณ 29/11/2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๗- 

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
  ๓.๑ รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาสี่ปี ปี ๒๕๖๑ 

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 4 ปี ปี 2561 
อบต.ดอนสัก ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธาน ี

  

ยทุธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 44 75,009,600.00 28 33,159,000.00 19 29,116,000.00 26 10,700,000.00 

2.การพัฒนาดา้นการสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 36 14,033,900.00 39 6,191,600.00 39 6,371,600.00 39 6,371,600.00 

3.การพัฒนาดา้นบรหิารจัดการทอ่งเทีย่วและ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 12 7,330,000.00 10 3,410,000.00 11 4,110,000.00 12 8,310,000.00 

4.การบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ ี 15 2,045,000.00 16 2,505,000.00 16 2,505,000.00 16 2,505,000.00 

5.การจัดระเบยีบชมุชน/สงัคมและรักษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 2 130,000.00 4 400,000.00 4 650,000.00 3 350,000.00 

6.ดา้นศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณ๊และ

ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 4 110,000.00 4 160,000.00 4 160,000.00 4 160,000.00 

7.ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 6 1,130,000.00 6 1,130,000.00 6 1,130,000.00 7 1,230,000.00 

รวม 119 99,788,500.00 107 46,955,600.00 99 44,042,600.00 107 29,626,600.00 

 

 

 

 

 



-๑๘- 

  ๓.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๑ 
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.ดอนสัก ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธาน ี

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 
อนุมัติงบประมาณ 

 
ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 100 % 

ทั้งหมด 

จ านวน 
คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

จ านวน 
คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

จ านวน 

โครงการ 

 

คิดเป็น 

 

งบประมาณ 

 จ านวน    จ านวน    

โครงการ โครงการ 
คิดเป็น โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44 36.97 75,009,600.00 75.17 21 43.75 19,978,500.00 51.29 
16 53.33 8,581,330.00 42.76 7 35 4,228,400.00 26.91 7 36.84 4,228,400.00 27.21 

2.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 36 30.25 14,033,900.00 14.06 14 29.17 12,773,900.00 32.79 

10 33.33 11,289,037.50 56.25 10 50 11,289,037.50 71.84 10 52.63 11,289,037.50 72.64 

3.การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติ 12 10.08 7,330,000.00 7.35 3 6.25 5,340,000.00 13.71 

1 3.33 176,574.00 0.88 1 5 173,874.00 1.11 0 0 0 0 

4.การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 15 12.61 2,045,000.00 2.05 6 12.5 630,000.00 1.62 
2 6.67 4,740.00 0.02 1 5 4,740.00 0.03 1 5.26 4,740.00 0.03 

5.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 2 1.68 130,000.00 0.13 2 4.17 130,000.00 0.33 

1 3.33 19,180.00 0.1 1 5 19,180.00 0.12 1 5.26 19,180.00 0.12 

6.ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณ๊และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 4 3.36 110,000.00 0.11 1 2.08 50,000.00 0.13 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 6 5.04 1,130,000.00 1.13 1 2.08 50,000.00 0.13 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 119   99,788,500.00   48   38,952,400.00   
30 53.33 20,070,861.50  20  15,715,231.50  19  15,541,357.50  

 

 

 

 

 



-๑๙- 
  ๓.๓ รายงานสรุปผลการด าเนิน ตามภารกิจถ่ายโอน ปี ๒๕๖๑ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ตามภารกิจถ่ายโอน ปี 2561 
อบต.ดอนสัก ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธาน ี

ภารกิจการด าเนินการที่ได้
มาตราฐาน 

แผนการด าเนนิการ 
อนุมัติงบประมาณ 

 
ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 100 % 

ทั้งหมด 

จ านวน 
คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

จ านวน 
คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็ 

จ านวน 

โครงการ 

 

คิดเป็น 

 

งบประมาณ 

 จ านวน    จ านวน    

โครงการ โครงการ 
คิดเป็น โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น โครงการ คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
44 36.97 75,009,600.00 75.17 21 43.75 19,978,500.00 51.29 16 53.33 8,581,330.00 42.76 7 35 4,228,400.00 26.91 7 36.84 4,228,400.00 27.21 

2.การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

57 47.9 17,208,900.00 17.25 21 43.75 13,453,900.00 34.54 12 40 11,293,777.50 56.27 11 55 11,293,777.50 71.87 11 57.89 11,293,777.50 72.67 

3.การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
ท่องเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติ 

2 1.68 130,000.00 0.13 2 4.17 130,000.00 0.33 1 3.33 19,180.00 0.1 1 5 19,180.00 0.12 1 5.26 19,180.00 0.12 

4.การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

12 10.08 7,330,000.00 7.35 3 6.25 5,340,000.00 13.71 1 3.33 176,574.00 0.88 1 5 173,874.00 1.11 0 0 0 0 

6.ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณ๊และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

4 3.36 110,000.00 0.11 1 2.08 50,000.00 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 
119  99,788,500.00  48  38,952,400.00  30  20,070,861.50  20  15,715,231.50  19  15,541,357.50  

 

 

 

 

 

 



-๒๐- 

  ๓.๔ รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี ๒๕๖๑ 
รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลง ปี 2561 

อบต.ดอนสัก ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธาน ี 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

เดิม 
จ านวนโครงการ 
ที่เพ่ิมและโอนมา  

จ านวนโครงการ 
ที่ยกเลิก  

รวม  

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 23 21 0 44 

2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 23 13 0 36 

3.การพัฒนาด้านบริหารจดัการทอ่งเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาต ิ 9 3 0 12 

4.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 13 2 0 15 

5.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรยีบร้อย 2 0 0 2 

6.ด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ๊และภูมิปญัญาท้องถิน่ 4 0 0 4 

7.ด้านการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 6 0 0 6 

รวม 80 39 0 119 
 

ข้อมูล ณ 30/11/2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๑- 

  ๓.๕ รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ 
รายงานสรปุผล การตดิตามการเบกิจา่ยงบประมาณ ปี 2561 

อบต.ดอนสกั ดอนสกั จ.สรุาษฎรธ์าน ี

  

ยุทธศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ รวม 

1.การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 8 18.18 36 81.82 44 
2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 10 27.78 26 72.22 36 

3.การพัฒนาด้านบริหารจดัการทอ่งเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาต ิ 1 8.33 11 91.67 12 
4.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 2 13.33 13 86.67 15 

5.การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรยีบร้อย 1 50 1 50 2 
6.ด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ๊และภูมิปญัญาท้องถิน่ 0 0 4 100 4 

7.ด้านการปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 0 0 6 100 6 
รวม 22 18.49 97 81.51 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๒- 
  ๓.๖ รายงานร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี ท่ีน าแผนหมู่บ้าน/ชุมชนมาสนับสนุน ปี ๒๕๖๑ 

รายงานร้อยละของโครงการในแผนพัฒนาสามปี ที่น าแผนชุมชนมาสนับสนุน ปี 2561 
จ.สุราษฎร์ธาน ี 

ช่ือหน่วยงาน  

ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  รวม 

สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

โครงการ
ทั้งส้ิน 

สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

โครงการ
ทั้งส้ิน 

สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

โครงการ
ทั้งส้ิน 

สนับสนุน ไม่สนับสนุน 

โครงการ
ทั้งส้ิน 

จ านวน
โครงการ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จ านวน
โครงการ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จ านวน
โครงการ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จ านวน
โครงการ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จ านวน
โครงการ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จ านวน
โครงการ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จ านวน
โครงการ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จ านวน
โครงการ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

58.อบต.เคียนซา 79 98 2 2 81 73 99 1 1 74 77 99 1 1 78 229 98 4 2 233 

59.อบต.ชลคราม 5 4 131 96 136 4 3 132 97 136 4 3 132 97 136 13 3 395 97 408 

60.อบต.ชยับุรี 0 0 187 100 187 0 0 195 100 195 0 0 189 100 189 0 0 571 100 571 

61.อบต.ไชยคราม 112 88 15 12 127 90 76 29 24 119 74 73 28 27 102 276 79 72 21 348 

62.อบต.ดอนสกั 33 28 86 72 119 26 24 81 76 107 17 17 82 83 99 76 23 249 77 325 

63.อบต.ตน้ยวน 51 28 131 72 182 51 28 131 72 182 51 28 130 72 181 153 28 392 72 545 

64.อบต.ตะกรบ 0 0 110 100 110 0 0 119 100 119 0 0 116 100 116 0 0 345 100 345 

65.อบต.ตะกุกใต ้ 387 72 147 28 534 383 72 147 28 530 383 73 139 27 522 1,153 73 433 27 1,586 

66.อบต.ตะกุกเหนือ 196 71 79 29 275 187 70 79 30 266 125 61 80 39 205 508 68 238 32 746 

67.อบต.ตะเคียนทอง 0 0 273 100 273 0 0 189 100 189 0 0 171 100 171 0 0 633 100 633 

68.อบต.ตะปาน 66 47 73 53 139 69 46 82 54 151 58 44 73 56 131 193 46 228 54 421 

69.อบต.ถ ้าสิงขร 29 10 257 90 286 12 4 256 96 268 4 1 271 99 275 45 5 784 95 829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



-๒๓- 
๓.๗ รายงานสรุปผลการขออนุมัติงบประมาณ แยกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ 

รายงานสรุปผลการขออนุมัติงบประมาณ แยกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี2561 

ช่ือหน่วยงาน 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 
เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายได้จัดเก็บเอง รายได้อ่ืน ๆ เงินสะสม รวม 

จ านวน
โครงการ 

อนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

อนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวนโครงการ อนุมัติงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

อนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

อนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

อนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

อนุมัติ
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

อนุมัติ
งบประมาณ 

อบจ.สุราษฎร์ธานี เมืองสุ
ราษฎร์ธานี 

1 
138,664,800.

00 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 256 

138,664,800.

00 

เทศบาลต าบลชา้งขวา กาญจน
ดิษฐ ์

0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 
4,974,990.

00 
0 0.00 0 0.00 8 

3,024,000.

00 
81 7,998,990.00 

อบต.ดอนสกั ดอนสกั 1 51,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 51,000.00 

อบต.ตน้ยวน พนม 1 480,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 480,000.00 

อบต.ตะกรบ ไชยา 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 0.00 

อบต.ตะกุกใต ้วิภาวดี 
1 280,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 50,000.00 0 0.00 7 

2,451,000.

00 
39 2,781,000.00 

อบต.ตะกุกเหนือ วิภาวดี 
61 

29,319,570.0

0 
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 264,000.00 29 

9,922,401.

00 
87 

39,505,971.0

0 

อบต.ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63 0.00 

อบต.ตะปาน พุนพิน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
          

 

 

 

 

 



-๒๔- 

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
****************** 

 ๔.๑ บทสรุป/ปัญหา/อุปสรรค 
  ๑ ในปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆแล้วเสร็จตามก าหนด
ระยะเวลาตามแผนด าเนินงาน จ านวน  ๒๓  โครงการ คดิเป็นร้อยละ  ๕๖ 
  ๒. โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนด าเนนิงานมีดังนี้ 
   ๒.๑ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาเหนือ หมู่ ๑ บ้านนาตาดี 
    ๒.๒ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางโสม ช่วง ๒ หมู่ ๒ บ้านดอนหาร 
   ๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย – ดอนดาน หมู่ ๔ บ้านห้วย 
   ๒.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเนียง หมู่ ๙ บ้านห้วยเสียด 
   ๒.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคชสาร หมู่ ๑๐ บ้านนางก า 
   ๒.๖ โครงการปรับปรุงต่อเติมสะพานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๑ บ้านเกาะนกเภา 
   ๒.๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งเรือง ช่วง ๔ หมู่ ๑๒ บ้านเขาแค 
   ๒.๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวครอง ช่วง ๑ หมู่ ๑๒ บ้านเขากลอย 
   ๒.๙ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอราวัณ หมู่ ๑๔ บ้านนางก าใหม่ 
   ๒.๑๐ โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ๒.๑๑ โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะประโยชน์ 
        ปัญหา/อุปสรรค ๑.ขาดการบริหารจัดการโครงการของผู้บริหารท้องถิ่น 
     ๒.ขาดการวางกรอบการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ๓.ขาดการเร่งรัดของผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้าง 
     ๔.ขาดการติดตามโครงการเพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง 
        แนวทางการแก้ไขปัญหา ผู้บริหารต้องเข้ามาบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานไม่ว่าจะ
โครงการงบประมาณปกติหรืองบประมาณจากส่วนอื่นๆตั้งแต่การวางกรอบจัดซื้อจัดจ้างให้ไปตามแผน และเร่งรัดโครงการ
ของผู้รับจ้างให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๓. โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการมีดังนี้ 
   ๒.๑๒ โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
   ๒.๑๓ โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว    
   ๒.๑๔ โครงการอบรมให้ความรู้การปูองกันและแก้ไขปัญหาเรื่องเอดส์    
   ๒.๑๕ โครงการแข่งขันกีฬาต าบลดอนสัก 
   ๒.๑๖ โครงการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง    
   ๒.๑๗ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน    
   ๒.๑๘ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอ าเภอ   
   ๒.๑๙ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.ดอนสัก    
   ๒.๒๐ โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ปัญหา/อุปสรรค ไม่มีการส ารวจกลุ่มเปูาหมายโครงการ/กิจกรรมก่อนการตั้งงบประมาณหรือก่อน
น าเข้าบรรจุในแผนพัฒนาของ อบต. 
   แนวทางการแก้ไขปัญหา โครงการที่จะตั้งงบประมาณควรมีการส ารวจความพร้อมก่อนเพ่ือไม่ให้
งบประมาณต้องตกไป 
  



-๒๕- 

 ๔.๒ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่
ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑ ๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒๐ ๑๑๐ ๑๑.๐๐ 

๒ ๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ ๙๔ ๙.๔๐ 
๓ ๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕   

     ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) ๕๘ ๕.๘๐ 
     ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) ๕๘ ๕.๘๐ 
     ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) ๕๕ ๕.๕๐ 
     ๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕) ๒๗ ๒.๗๐ 
     ๓.๕ กลยุทธ์ (๕) ๒๖ ๒.๖๐ 
     ๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) ๒๖ ๒.๖๐ 
     ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) ๒๗ ๒.๗๐ 
     ๓.๘ แผนงาน (๕) ๒๙ ๒.๙๐ 
     ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) ๒๖ ๒.๖๐ 
     ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) ๒๕ ๒.๕๐ 

 รวมคะแนน ๑๐๐ ๕๔๖ ๕๔.๖๐ 

 ๑) พบว่าประเด็น ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด..๕๙....
คะแนน คิดเป็นร้อยละ...๘.๔๒.....ของคะแนนในประเด็น.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น.และคิดเป็นร้อยละ...๘๔.๒๘......ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล  คณะกรรมการที่ให้คะแนน
เฉลี่ยหัวข้อนี้สูงสุดเพราะเห็นว่าองค์ประกอบของข้อมูลมีความชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๒๖- 
 ๔.๓ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
 

คะแนนที่ได้ ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ ๕๓ ๕.๓๐ 
๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 
๑๐ ๕๖ ๕.๖๐ 

๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑๐ ๕๔ ๕.๔๐ 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ๕๕ ๕.๕๐ 
๕ โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐   

    ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) ๒๘ ๒.๘๐ 
    ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) ๓๑ ๓.๑๐ 
    ๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่

การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
(๕) ๒๔ ๒.๔๐ 

    ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) ๒๖ ๒.๖๐ 
    ๕.๕ เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๕) ๒๕ ๒.๕๐ 

    ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) ๒๕ ๒.๕๐ 
    ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) ๓๑ ๓.๑๐ 
    ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
(๕) ๒๖ ๒.๖๐ 

    ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

(๕) ๒๖ ๒.๖๐ 

    ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

(๕) ๒๕ ๒.๕๐ 

    ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(๕) ๒๕ ๒.๕๐ 

    ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) ๒๙ ๒.๙๐ 
 รวมคะแนน ๑๐๐ ๕๓๙ ๕๓.๙๐ 

 
  ๑) พบว่าประเด็น...การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ...ได้คะนนสูงสุด....๕๖......
คะแนน คิดเป็นร้อยละ..๘......ของคะแนนในประเด็น....การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ.... 
และคิดเป็นร้อยละ......๘๐....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะในหน้านี้สามารถแสดงให้
คณะกรรมการเห็นได้ชัดเจน 
 ๒) พบว่าประเด็น..เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง......ได้คะแนน
ต่ าสุด.....๒๔...คะแนน คิดเป็นร้อยละ....๓.๔๒....ของคะแนนในประเด็น.เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง...และคิดเป็นร้อยละ...๖๘.๕๗....ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล 
เพราะเปูาหมายของโครงการแต่ละโครงการในแผนพัฒนาสี่ปียังไม่ชัดเจนยังมีการเปลี่ยนแปลงเปูาหมายในการด าเนินการ 



-๒๗- 

 ๓) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด.....๔๐๑.....โครงการ ได้คะแนน......๒๘.......
คะแนน คิดเป็นร้อยละ...๘๐.......ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนสักท่ีก าหนดไว้ ซื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
 ๔) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด.....๔๐๑.....โครงการ ได้คะแนน...
๓๑...คะแนน คิดเป็นร้อยละ.....๘๘.๕๗.......ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 ๕) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนสักได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพ่ิม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จ านวน...๔๑......
โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๓๙.๘๐....ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน...๑๐๓......โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



   
   
 
 
 
 

 
      

   

   

 


