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ผลการดําเนินงาน 
องค�การบริหารส�วนตําบล 

กกปลาซิว 
ประจําป� พ.ศ. 256๕ 

ไตรมาสท่ี ๑ - ๒  
(ตุลาคม ๒๕๖๔ -มีนาคม ๒๕๖๕) 

จัดทําโดย 
องค�การบริหารส�วนตําบล 

กกปลาซิว 
อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 

 



สารบัญ 
                                          หน
า 

 
ส�วนท่ี   1    บทนํา                                 

- บทนํา        ๑ 
- วัตถุประสงค�ของผลการดําเนินงาน      ๒ 
- ข้ันตอนการจัดทําผลการดําเนินงาน     ๓ 
- ประโยชน�ของผลการดําเนินงาน     ๔ 

 
ส�วนท่ี   2    บัญชีโครงการ / กิจกรรม                                      

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ     ๗-๔๓ 
 
 
 
 





 

 
 
          
                             

ผลการดําเนินงาน เป2นการแปลงผลยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีว�า ภายใต
การพัฒนาหนึ่ง ๆ 
จะมีแนวทางการพัฒนาได
มากกว�าหนึ่งแนวทางและภายใต
แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/กิจกรรมได
มากกว�าหนึ่ง
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะต
องนํามาดําเนินการเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค�และเป?าหมายท่ีต
องการในแต�ละโครงการ / กิจกรรม การ
พัฒนา ซ่ึงจะมีผลต�อวัตถุประสงค� เป?าหมาย จุดมุ�งหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน และวิสัยทัศน�ในท่ีสุด 
 นอกจากนั้น ผลการดําเนินงาน เป2นผลท่ีมีความสัมพันธ�ใกล
ชิดกับงบประมาณรายจ�ายประจําปA กล�าวคือ องค�กร
ปกครองส�วนท
องถ่ิน ใช
วางผลการดําเนินงานและเป2นเครื่องมือให
สอดคล
องกับการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปA  โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากผลการดําเนินงานนําไปปฏิบัติและผ�านกระบวนการ การมีส�วนร�วมของประชาชน 
 
 องค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว มียุทธศาสตร�การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    แผนงานท่ี ๑ ผลงานการเกษตร     
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาการท�องเท่ียวและอนุรักษ�วัฒนธรรมไทย 
    แผนงานท่ี 1 ผลงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    แผนงานท่ี ๒ ผลงานสังคมสงเคราะห� 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาด
านสังคมและทรัพยากรมนุษย�เพ่ือสร
างศักยภาพในการแข�งขัน 
    แผนงานท่ี 1 ผลงานการศึกษา 
    แผนงานท่ี 2 ผลงานสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
อมอย�างสมดุลยั่งยืน 
    แผนงานท่ี 1 ผลงานเกษตร 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การพัฒนาการบริหารกิจการบ
านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ังคง 
    แผนงานท่ี 1 ผลงานบริหารงานท่ัวไป 
    แผนงานท่ี 2 ผลงานการรักษาความสงบภายใน 
    แผนงานท่ี 3 ผลงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 
 
 

ส่วนที�  	 

บทนํา 



 

      
 
 

 ผลการดําเนินงาน    มีจุดมุ�งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของผลงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท
องถ่ิน   ประจําปAงบประมาณนั้นเพ่ือให
แนวทางในการดําเนินงานให
มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน   ลดความซํ้าซ
อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน�วยงานและจําแนก
รายละเอียดต�าง ๆของผลงาน / โครงการ ในผลการดําเนินงาน 

 ผลการดําเนินงานจะเป2นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู
บริหารท
องถ่ิน เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให
เป2นไป
อย�างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 ผลการดําเนินงาน   จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ  / กิจกรรมพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครอง
ส�วนท
องถ่ิน  โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีบรรจุในผลการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
 1.งบประมาณรายจ�ายประจําปAขององค�กรปกครองส�วนท
องถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองค�กรปกครองส�วนท
องถ่ิน
อุดหนุนให
หน�วยงานอ่ืนดําเนินการ) 
 2.โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค�กรปกครองส�วนท
องถ่ินดําเนินการเองโดยไม�ใช
งบประมาณ ( ถ
ามี ) 
 3.โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน�วยราชการ   ส�วนกลาง  ส�วนภูมิภาค  หรือหน�วยงานอ่ืนๆ   ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท
องถ่ิน  ( สําหรับองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ให
รวบรวมข
อมูลโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
ของหน�วยราชการส�วนกลาง  ส�วนภูมิภาค  หรือหน�วยงานอ่ืนๆท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองค�กรปกครอง
ส�วนท
องถ่ิน  หรือ  เป2นโครงการ / กิจกรรมพัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวต�อเนื่องระหว�างองค�กรปกครองส�วนท
องถ่ิน ) โดยให

องค�กรปกครองส�วนท
องถ่ินตรวจสอบจากผลปฏิบัติราชการประจําปAของจังหวัด หรือ  อาจสอบถามไปยังหน�วยงานต�างๆท่ี
เก่ียวข
อง 
 4.โครงการ / กิจกรรม  พัฒนาอ่ืนๆท่ีองค�กรปกครองส�วนท
องถ่ินพิจารณาเห็นว�าจะเกิดประโยชน�ในการประสานการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
              
      
 
ข้ันตอนในการจัดทําผลการดําเนินงาน  มี  2   ข้ันตอนดังนี้ 
 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําผลพัฒนาท
องถ่ินรวบรวมผลงานโครงการพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท
องถ่ิน  
หน�วยงานราชการส�วนกลาง  ส�วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค�กรปกครองส�วนท
องถ่ิน   
แล
วจัดทําร�างผลการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท
องถ่ิน 
 2.คณะกรรมการพัฒนาท
องถ่ินพิจารณาร�างผลการดําเนินงาน  แล
วเสนอผู
บริหารท
องถ่ินประกาศเป2นผลการ
ดําเนินงาน  ท้ังนี้ให
ปKดประกาศผลการดําเนินงานภายในสิบห
าวันนับแต�วันท่ีประกาศเพ่ือให
ประชาชนในท
องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
และต
องปKดประกาศไว
อย�างน
อยสามสิบวัน 
 
 
 
 ๑.ผลการดําเนินงานแสดงถึง  เป�าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  และแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง  เป#นการรวบรวมข%อมูลจากทุกหน(วยงานท่ีจะเข%ามาดําเนินงานในพ้ืนท่ีองค.การบริหารส(วนตําบล           
 ๒.  ผลการดําเนินงานจะแสดงรายละเอียดของผลงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการท้ังหมด  ใน
เขตพ้ืนท่ีขององค.การบริหารส(วนตําบล เพ่ือเป#นแนวทางในการปฏิบัติงานในป5งบประมาณนั้น 

    

วตัถุประสงค์ของผลการดําเนินงาน 

    

ขั�นตอนในการจัดทาํผลการดําเนินงาน 

    

ประโยชน์ของการจัดทาํผลการดําเนินงาน 



 

           ๓. ผลการดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซํ้าซ%อนของโครงการและมีการประสานงานแบบ
บูรณาการกับหน(วยงาน  และจําแนกรายละเอียดต(าง ๆ ของผล/โครงการ ขององค.การบริหารส(วนตําบล 
 

 
 

 
2.1  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  การพัฒนาท่ีดําเนินการจริงตาม  ข)อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป+
งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ และการโอน หรือแก)ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ส่วนที�  % 
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 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕  

ขององค'การบริหารส)วนตําบลกกปลาซิว 
 

ยุทธศาสตร' / แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเป2นร3อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 
 

คิดเป2นร3อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน)วยดําเนินการ 

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
         ๑.1 แผนงาน การเกษตร 

 
 

๑ 

 
 

๐.๙๘ 

 
 

๑๐,๐๐๐ 

 
 

๐.๐๓ 

 
 

สํานักปลัด 
รวม ๑ ๐.๙๘ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๓  

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาการท.องเที่ยวและอนุรักษ
วัฒนธรรมไทย 
         ๒.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          ๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห 
 

 
 

๑ 
๑ 

 
 

๐.๙๘ 
๐.๙๘ 

 
 

๑๓๕,๐๐๐ 
  ๓๐,๐๐๐ 

 
 

๐.๔๒ 
๐.๑๐ 

 
 

กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

สํานักปลัด 
รวม ๒ ๑.๙๖ ๑๖๕.๐๐๐ ๐.๕๒  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ. 256๕ 

ขององค'การบริหารส)วนตําบลกกปลาซิว 
 

ยุทธศาสตร' / แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเป2นร3อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ 
 

คิดเป2นร3อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน)วยดําเนินการ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษยเพื่อ
สร7างศักยภาพในการแข.งขัน 
       ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
       ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข 
       ๓.๓ แผนงาน ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

๙ 
๑ 
๑ 

 
 

๘.๘๒ 
๐.๙๘ 
๐.๙๘ 

 
 

3,๑๗๗,๒๐๐ 
๑๘๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 

 
 

๙.๙๓ 
๐.๕๖ 
๐.๑๓ 

 
 

สํานักปลัด,กอง
การศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
รวม ๑๑ ๑๐.๗๘ ๓,๓๙๗,๒๐๐ ๑๐.๖๒  

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล7อมอย.างสมดุลยั่งยืน 
          ๔.๑ แผนงาน การเกษตร 

 
 

๒ 

 
 

๑.๙๖ 

 
 

๓๕,๐๐๐ 

 
 

๐.๑๑ 

 
 

สํานักปลัด, 
รวม ๒ ๑.๙๖ ๓๕,๐๐๐ ๐.๑๑  

๕. ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ7านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมา  
ภิบาลและความมั่งคง 
          ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
          ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
          ๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

๓ 
๘ 
๙ 

 
 

๒.๙๔ 
๗.๘๔ 
๘.๘๒ 

 
 

๑,๑๐๐,๐๐๐ 
539,000 

3,136,800 

 
 

๓.๔๔ 
๑.๖๘ 
๙.๘๐ 

 
 

สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
กองช.าง 

รวม 20 ๑๙.๖๐ ๔,๗๗๕,๘๐๐ ๑๔.๙๒  
รวมทั้งหมด ๓๖ ๓๕.๒๙ ๘,๓๘๓,๐๐๐ ๒๖.๒๐  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    
  ยุทธศาสตร$ที่    1. ยุทธศาสตร$การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      1.1 แผนงาน การเกษตร            
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

1. โครงการอนุรักษ,
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยาม
บรมราชกุมาร 

ดําเนินโครงการอนุรักษ,
พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดํา- 
ริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยมีขั้นตอนดังนี้
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๙/๖๐ 

๑0,000 - � - - - สํานักปลัด  

 
 
 
 
 
 



 

8 
 

 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    
  ยุทธศาสตร$ที่    ๒. ยุทธศาสตร$การพัฒนาการท'องเที่ยวและอนุรักษ$วัฒนธรรมไทย 

      ๒.1 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            
 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

1. โครงการส�งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปBญญาท%องถิ่น 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
หมู�บ%านหรือสภา
วัฒนธรรมตําบลกกปลาซิว 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๒/๖๐ 
 

๑๓๕,000 - - � - - กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 
 

 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ    
  ยุทธศาสตร$ที่    ๒. ยุทธศาสตร$การพัฒนาการท'องเที่ยวและอนุรักษ$วัฒนธรรมไทย 

      ๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห$  
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๑. โครงการส�งเสริม
กิจกรรมวันผู%สูงอายุ 

-ดําเนินโครงการส�งเสริม
กิจกรรมวันผู%สูงอายุ โดย
จัดกิจกรรมเนื่องในวันผุ%
สูงอายุ เปJนการสืบสาน
ประเพณีท%องถิ่นและให%
ความสําคัญแก�ผู%สูงอายุ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 

- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผล

โครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๔๖/๖๐ 
 

๓๐.๐๐๐ - - � - - สํานักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 

       ๓.๑ แผนงานการศึกษา   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๑. โครงการส�งเสริมการ
เรียนรู%เศรษฐกิจ
พอเพียงสู�แหล�งเรียนรู%
ที่ยั่งยืน 

อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ) ในเขตตําบล
กกปลาซิว โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการดังนี้ 
- โรงเรียนจัดทําโครงการ
เพื่อขอรับเงินอุดหนุน 
- โรงเรียนดําเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๔๑/๖๐ 

100,000 - - � - - กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 
  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ยุทธศาสตร$ที่    ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 
       ๓.๑ แผนงานการศึกษา   

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให%เด็ก
นักเรียนสังกัด สพฐ.
จํานวน ๒ โรงเรียน 
 

-จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กอนุบาลและ
เด็กนักเรียนประถมศึกษา
ชั้น ป.๑ - ป.๖ โรงเรียน
สังกัด สพฐ.จํานวน ๒
โรงเรียนโดยมีขั้นตอน
ดําเนินการ ดังนี้ 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ%าง 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๔๐/๖๐ 

6๔๕,๘๐0 
 
 
 
 
 
 
 

- � - - - กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 
  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ยุทธศาสตร$ที่    ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 
       ๓.๑ แผนงานการศึกษา      

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๓. 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอาหารเสริม
(นม) ศูนย,พัฒนาเด็ก
เล็กบ%านกกปลาซิว 
 

-จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กศูนย,พัฒนาเด็ก
เล็กบ%านกกปลาซิว 
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 
- ดําเนินการจัดซื้อจัดจ%าง 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๔๐/๖๐ 

๑๙๕,๕๐0 
 
 
 
 
 
 
 

- � - - - กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 

       ๓.๑ แผนงานการศึกษา   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๔. 
 
 
 
 
 
 

โครงการแข�งขันกีฬา
เด็ก (Sport Kids) 

-จัดกิจกรรมแข�งขันกีฬาเด็ก 
- เพื่อจ�ายเปJนค�าจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ, ค�าจ%างเหมาจัดทํา
ปXายโครงการ และค�าใช%จ�าย
อื่น ๆ โดยมีขั้นตอน
ดําเนินการดังนี้ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผล 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๓๗/๖๐ 

๑๐,๐๐๐ - - � - - กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่  ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 

       ๓.๑ แผนงานการศึกษา           
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๕. โครงการซักซ%อมผล
ปXองกันการเกิดอัคคีภัย 

จัดกิจกรรมฝ\กอบรมเชิง
ปฏิบัติการ - เพื่อจ�ายเปJน
ค�าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ, 
ค�าจ%างเหมาจัดทําปXาย
โครงการ และค�าใช%จ�ายอื่น 
ๆ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
 - ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผล 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๓๗/๖๐ 

๑๐,๐๐๐ - - � - - กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 



 

15 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 

       ๓.๑ แผนงานการศึกษา       
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๖. 
 
 
 
 
 
 

โครงการงานวันเด็ก
แห�งชาติ 
 
 

- จัดกิจกรรมนันทนาการ
ต�างๆ  ค�าปXายโครงการ 
ค�าจัดหาวัสดุ และ
ค�าใช%จ�ายอื่นๆ โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๓๘/๖๐ 

๒0,000 
 
 

- - � - - กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
      

 



 

16 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 

       ๓.๑ แผนงานการศึกษา   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๗. 
 
 
 
 
 
 

โครงการลูกเสือจิ๋ว 
 
 

จัดกิจกรรมตามฐานและ
กิจกรรมการละเล�นกองไฟ 
-เพื่อจ�ายเปJนค�าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ,ต�าง ๆ ค�าจ%างเหมา
จัดทําปXายโครงการและ
ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่จําเปJน
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้ 
-จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
-ดําเนินการตามโครงการ 
-สรุปประเมินผล 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๓๘/๖๐ 

๑๐,๐๐๐ - - � - - กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 

       ๓.๑ แผนงาน การศึกษา  
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมา
ณ (บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๘. 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
ค�าใช%จ�ายการบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค�าใช%จ�ายการบริหาร
สถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
๑.จัดหาสื่อการเรียนรู%อุปกรณ,
การเรียนรู% และเครื่องเล�น
พัฒนาการเด็ก 
๒.ค�าอาหารกลางวัน 
๓.ค�าหนังสือเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
๔.ค�าอุปกรณ,การเรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
๕.ค�าแบบนักเรียนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
๖.ส�งเสริมพัฒนาผู%เรียนสําหรับ
เด็กปฐมวัย 
-ดําเนินการตามโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๓๘/๖๐  

๗๖๑,๕00 
 
 

- - � - - กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 

       ๓.๑ แผนงานการศึกษา   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๙. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอุดหนุน
ค�าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

-อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
-โรงเรียนจัดทําโครงการ
เพื่อขอรับการสนับสนุน 
-อปท.อุดหนุนงบประมาณ
ให%โรงเรียนดําเนินการตาม
โครงการ 
-โรงเรียนสรุปประเมินผล
โครงการและรายงานให%  
อปท.ทราบ งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕  
รายละเอียดหน%า ๔๒/๖๐ 

๑,๔๑๕,๔00 - � - - ๗๐๗,๗๐๐ กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 

       ๓.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๑. 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะกีฬา 
 
 

จัดกิจกรรมตามฐานและ 
-เพื่อจ�ายเปJนค�าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ,ต�าง ๆ ค�าจ%างเหมา
จัดทําปXายโครงการและ
ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่จําเปJน
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ
ดังนี้ 
-จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
-ดําเนินการตามโครงการ 
-สรุปประเมินผล 
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๑/๖๐ 

๔๐,๐๐๐ - - � - - กอง
การศึกษา 
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่  ๓. การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย$เพื่อสร.างศักยภาพในการแข'งขัน 

      ๓.๓ แผนงานสาธารสุข 
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๑. 
 
 
 
 
 

โครงการพระราชดําริ
ด%านสาธารณสุข  

- อุดหนุนงบประมาณให%
คณะกรรมการชุมชน/
หมู�บ%านในเขตตําบลกก
ปลาซิว 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๔๕/๖๐ 

๑๘๐,๐๐๐ - - � - - สํานักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมอย'างสมดุลและยั่งยืน 

       ๔.๑ แผนงาน การเกษตร   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๑. 
 
 
 
 
 

โครงการจัดทําแนว
ปXองกันไฟป̀าเพื่อ
ปXองกันการเกิดภัย
ธรรมชาติและอนุรักษ,
สิ่งแวดล%อม 

-เพื่อจ�ายเปJนค�าใช%จ�ายใน
ทําแนวปXองกันไฟป̀า  และ
ค�าวัสดุอุปกรณ,ต�าง ๆ 
โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๕๘/๖๐ 

๑๕,๐00 - � - - - สํานักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อมอย'างสมดุลและยั่งยืน 

       ๔.๑ แผนงาน การเกษตร  
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๒. 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ,
ทรัพยากรป̀าไม% 

- เพื่อจ�ายเปJนค�าใช%จ�ายใน
การปลูกป̀า เพื่ออนุรักษ,
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ค�าอาหารว�าง ค�าอาหาร 
และเครื่องดื่ม และค�าวัสดุ
อุปกรณ,ต�าง ๆ 
 โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๕๘/๖๐ 

๒๐,๐00 - - � - - สํานักปลัด  

  
 
 

 



 

23 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

       ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๑. 
 
 
 
 
 

โครงการงานรัฐพิธีและ
วันสําคัญต�าง ๆ ของ
ชาติ 
 

จัดทําโครงการเพื่อยกย�อง 
เชิดชูเกียรติ บุคคลสําคัญ
หรือผู%ดํารงตนเปJน
แบบอย�างที่ดี โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ 1๔/๖๐ 
 

๓๐,๐00 - - � - - สํานักปลัด  

 
 
 
 
 

 



 

24 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๒. โครงการในการ
เตรียมการรับเสด็จฯ 
หรือส�งรับเสด็จฯ   

ดําเนินการจัดทําโครงการ
ในการเตรียมการรับเสด็จฯ 
หรือส�งรับเสด็จฯโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ 1๕/๖๐ 
 

๓๐,๐00 - - � - - สํานักปลัด  

 
 
 
 
 
 

 



 

25 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.  256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

       ๕.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๓. 
 
 
 
 
 

โครงการเลือกตั้งนายก
องค,การบริหารส�วน
ตําบลและสมาชิกสภา
ท%องถิ่น 

-เพื่อเปJนค�าใช%จ�ายในการ
เลือกตั้งนายกองค,การ
บริหารส�วนตําบลและ
สมาชิกสภาท%องถิ่นตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้ง
กําหนด ดําเนินการต�าง ๆ 
ในส�วนที่เกี่ยวข%องโดยมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๑๖/๖๐ 

๕๐๐,๐00 � - - - ๑๒๒,๗๒๖.๗๐ สํานักปลัด  

 
 
 
 



 

26 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

       ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๑. 
 
 
 
 
 

โครงการปXองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช�วงเทศกาล ต�าง ๆ 

- ดําเนินโครงการโดย 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ,ต�าง ๆ 
ในการดําเนินโครงการ  
 โดยมีขั้นตอนดําเนินการ 
ดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%า ๒๙/๖๐ 

๓๐,๐00 � - - - ๓,๔๐๐ สํานักปลัด  

 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

       ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๒. 
 
 
 
 
 

โครงการฝ\กอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัครกู%
ชีพกู%ภัย   

-เพื่อจ�ายเปJนค�าใช%ในการ
ดําเนินการโครงการ เช�นค�า
สมนาคุณวิทยากร คาสวัสดุ
อุปกรณ, ค�าอาหาร/อาหา
ว�าง และเครื่องดื่มและ
ค�าใช%จ�ายที่เกี่ยวข%องตาม
โครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๓๐/๖๐ 
 

๒๐,๐00 - - � - - สํานักปลัด  

 
  
 
 



 

28 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

       ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

3. 
 
 
 
 
 

โครงการซ%อมผล
ปXองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   

-เพื่อจ�ายเปJนค�าใช%ในการ
ดําเนินการโครงการ เช�นค�า
สมนาคุณวิทยากร คาสวัสดุ
อุปกรณ, ค�าอาหาร/อาหา
ว�าง และเครื่องดื่มและ
ค�าใช%จ�ายที่เกี่ยวข%องตาม
โครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ 2๘/๖๐ 
 

๔๐,๐00 - - � - - สํานักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 
  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 
       ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๔. 
 
 
 
 
 

โครงการฝ\กอบรม
ทบทวน ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค,กรปกครอง
ส�วนท%องถิ่น  

-เพื่อจ�ายเปJนค�าใช%ในการ
ดําเนินการโครงการ เช�นค�า
สมนาคุณวิทยากร คาสวัสดุ
อุปกรณ, ค�าอาหาร/อาหาร
ว�าง และเครื่องดื่มและ
ค�าใช%จ�ายที่เกี่ยวข%องตาม
โครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
- จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติโครงการ 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๓๐/๖๐ 
 

๑๒๐,๐00 - - � - - สํานักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

       ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๕. 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนศูนย,
ปฏิบัติการร�วมในการ
ช�วยเหลือประชาชน
ขององค,กรปกครอง
ส�วนท%องถิ่น 

-อุดหนุนให%แก�เทศบาล
ตําบลสร%างค%อ ตาม
โครงการสนับสนุนศูนย,
ปฏิบัติการร�วมในการ
ช�วยเหลือประชาชนของ
องค,กรปกครองส�วนท%องถิ่น 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๓๓/๖๐ 
 

๓๐,๐00 � - - - ๓๐,๐๐๐ สํานักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

       ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๖. 
 
 
 
 
 

โครงการซ%อมผล
ปXองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

-เพื่อจ�ายเปJนค�าใช%จ�ายตาม
โครงการซ%อมผลปXองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร 
ค�าวัสดุอุปกรณ, ค�าอาหาร/
ว�าง/เครื่องดื่ม และ
ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข%อง 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๒๘/๖๐ 

๔๐,๐00 - - � - - สํานักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 
  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   

ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 
       ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน   

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๗. 
 
 
 
 
 

โครงการฝ\กทบทวน
อาสาสมัครปXองกันภัย
ฝ`ายพลเรือนตําบลกก
ปลาซิว 

-เพื่อจ�ายเปJนค�าใช%จ�ายตาม
โครงการฝ\กทบทวน
อาสาสมัครปXองกันภัยฝ`าย
พลเรือนตําบลกกปลาซิว 
เช�น ค�าสมนาคุณวิทยากร 
ค�าวัสดุอุปกรณ, ค�าอาหาร/
ว�าง/เครื่องดื่ม และ
ค�าใช%จ�ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข%อง 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๒๙/๖๐ 

๔๐,๐00 - - � - - สํานักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่งคง 

       ๕.๒ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  
  

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๘. 
 
 
 
 
 

โครงการระบบ
การแพทย,ฉุกเฉิน 

-เพื่อจ�ายเปJนค�าใช%จ�าย
โครงการระบบการแพทย, 
ปฏิบัติการให%บริการ
ประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
- ดําเนินการตามโครงการ 
- สรุปประเมินผลโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๒๘/๖๐ 

๒๑๙,๐00 - � - - ๗๒,๐๐๐ สํานักปลัด  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       ๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๑. 
 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�างถนน 
คสล. สายกกปลาซิวถ้ํา
หินหัก (ช�วงนานาย
หลวย งามยะราช) หมู�
ที่ ๑ บ%านกกปลาซิว  

ก�อสร�างถนน คสล. ขนาด
ความกว�าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไม�น�อยกว�า ๕๖๐ 
ตารางเมตร ไหล�ทางดิน
ลูกรังกว�างข�างละ ๐.๐๐ – 
๐.๕๐ เมตร พร�อมติดตั้ง
ป4ายโครงการ จํานวน ๑ 
ป4าย ตามแบบ ท๑ – ๐๑
กรมการปกครอง 
 ดําเนินการตามโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๓/
๖๐  

๓๔๗,๕๐๐ - - � - - กองช�าง  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       ๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๒. 
 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�างถนน 
คสล. สายกลางบ%าน 
(ระยะที่ ๗) หมู�ที่ ๙ 
บ%านโนนเจริญ  

ก�อสร�างถนน คสล. ขนาด
ความกว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม�
น�อยกว�า ๔๕๐ ตารางเมตร 
ไหล�ทางดินลูกรังกว�างข�าง
ละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร 
พร�อมติดตั้งป4ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป4าย ตามแบบ 
ท๑ – ๐๑กรมการปกครอง 
 ดําเนินการตามโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๓/๖๐  
 

๒๗๔,๘๐๐ - - � - - กองช�าง  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       ๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๓. 
 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�างถนน 
คสล. สายทางขึ้นห%วย
แหน�ง หมู�ที่ ๕ บ%านนา
ผาง  

ก�อสร�างถนน คสล. ขนาด
ความกว�าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม�
น�อยกว�า ๕๕๐ ตารางเมตร 
ไหล�ทางดินลูกรังกว�างข�าง
ละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร 
พร�อมติดตั้งป4ายโครงการ 
จํานวน ๑ ป4าย ตามแบบ 
ท๑ – ๐๑กรมการปกครอง 
 ดําเนินการตามโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๔/๖๐  
 

๓๓๕,๐๐๐ - - � - - กองช�าง  

 
 



 

37 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       ๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
ลําดับที่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมงบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๔. 
 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�าง
ถนน คสล. สาย
ทุ�งเจริญ (ช�วง
ที่ดินนายบุญ
หลาย ไวแสน) 
หมู�ที่ ๖ บ%านโพน
แพง  

ก�อสร�างถนน คสล. ขนาดความ
กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม�น�อยกว�า ๕๖๐ 
ตารางเมตร ไหล�ทางดินลูกรัง
กว�างข�างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร 
วางท�อ คสล ปากลิ้นราง ชั้น ๓ 
ยาว ๑.๐๐ เมตรเส�นผ�าศูนย>กลาง 
๐.๓๐ เมตร จํานวน ๗ ท�อน 
พร�อมติดตั้งป4ายโครงการ จํานวน 
๑ ป4าย ตามแบบ ท๑ – ๐๑
กรมการปกครอง ดําเนินการตาม
โครงการ งบประมาณ พ.ศ.256
๕ รายละเอียดหน%าที่ ๕๔/๖๐ 

๓๔๙,๐๐๐ - - � - - กองช�าง  

 
 



 

38 
 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       ๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
ลําดับที่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมงบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๕. 
 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�าง
ถนน คสล. สาย
นาโคก (ช�วงที่พัก
สงฆ,ปราสาททอง) 
หมู�ที่ ๔ บ%านกก
โด�  

ก�อสร�างถนน คสล. ขนาดความ
กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม�น�อยกว�า ๖๐๐ 
ตารางเมตร ไหล�ทางดินลูกรัง
กว�างข�างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร 
พร�อมติดตั้งป4ายโครงการ จํานวน 
๑ ป4าย ตามแบบ ท๑ – ๐๑
กรมการปกครอง 
 ดําเนินการตามโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๕/๖๐  
 

๓๗๒,๐๐๐ - - � - - กองช�าง  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       ๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
ลําดับที่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมงบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๖. 
 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�าง
ถนน คสล. สาย
นาหนองแพง 
(ระยะที่ ๗) หมู�ที่ 
๘ บ%านโพนบก  

ก�อสร�างถนน คสล. ขนาดความ
กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม�น�อยกว�า ๕๖๐ 
ตารางเมตร ไหล�ทางดินลูกรัง
กว�างข�างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร 
พร�อมติดตั้งป4ายโครงการ จํานวน 
๑ ป4าย ตามแบบ ท๑ – ๐๑
กรมการปกครอง 
 ดําเนินการตามโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๕/๖๐ 

๓๔๗,๕๐๐ - - � - - กองช�าง  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       ๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
ลําดับที่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมงบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๗. 
 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�าง
ถนน คสล. สาย
บ%านใหม� (ระยะที่ 
๗) หมู�ที่ ๒ บ%าน
นาขี้นาก   

ก�อสร�างถนน คสล. ขนาดความ
กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม�น�อยกว�า ๕๖๐ 
ตารางเมตร ไหล�ทางดินลูกรัง
กว�างข�างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร 
พร�อมติดตั้งป4ายโครงการ จํานวน 
๑ ป4าย ตามแบบ ท๑ – ๐๑
กรมการปกครอง 
 ดําเนินการตามโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๖/๖๐ 

๓๘๗,๕๐๐ - � - - - กองช�าง  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       ๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  
ลําดับที่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมงบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๘. 
 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�าง
ถนน คสล. สาย
ภูฮอม - ภูกลาง 
(ระยะที่ ๗) หมู�
ที่ท ๓ บ%านหนอง
ครอง  

ก�อสร�างถนน คสล. ขนาดความ
กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม�น�อยกว�า ๕๖๐ 
ตารางเมตร ไหล�ทางดินลูกรัง
กว�างข�างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร 
วางท�อ คสล ปากลิ้นราง ชั้น ๓ 
ยาว ๑.๐๐ เมตรเส�นผ�าศูนย>กลาง 
๐.๓๐ เมตร จํานวน ๗ ท�อน 
พร�อมติดตั้งป4ายโครงการ จํานวน 
๑ ป4าย ตามแบบ ท๑ – ๐๑
กรมการปกครอง 
 ดําเนินการตามโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๖/๖๐  

๓๗๖,๐๐๐ - - � - - กองช�าง  
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
ผลการดําเนินงาน  ประจําป�งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค$การบริหารส'วนตําบลกกปลาซิว 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ การพัฒนาที่ดําเนินการจริงตาม ข.อบัญญัติงบประมาณรายจ'ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.256๕ และการโอน หรือแก.ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ยุทธศาสตร$ที่    ๕. การบริหารกิจการบ.านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

       ๕.๓ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 
ลําดับที่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรมงบประมาณ 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

๙. 
 
 
 
 
 

โครงการก�อสร�าง
ถนน คสล. สาย
วังควายบักโล%น 
(ช�วงที่ดินนาย
ประสิทธิ์ ซีมุล) 
หมู�ที่ ๗ บ%านนา
เจริญ  

ก�อสร�างถนน คสล. ขนาดความ
กว�าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล. ไม�น�อยกว�า ๕๖๐ 
ตารางเมตร ไหล�ทางดินลูกรัง
กว�างข�างละ ๐.๐๐ – ๐.๕๐ เมตร 
พร�อมติดตั้งป4ายโครงการ จํานวน 
๑ ป4าย ตามแบบ ท๑ – ๐๑
กรมการปกครอง 
 ดําเนินการตามโครงการ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๕๗/๖๐  

๓๔๗,๕๐๐ - � - - - กองช�าง  
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ผด ๐๒/๑ 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ�สําหรับที่ไม�ได ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท องถิ่น 

ผลการดําเนินงาน  ประจําป.งบประมาณ  พ.ศ.256๕ ขององค�การบริหารส�วนตําบลกกปลาซิว 
   ๑.ประเภทครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง 
   ๑.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ�าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน�วย
ดําเนินการ 

หมายเหตุ 
ดําเนินการ
แล%วเสร็จ 

ระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�
ดําเนินการ 

ยกเลิกไม�
ดําเนินการ 

1. 
 

ครุภัณฑ �เครื่องดับเพลิง สามารถปรับอัตราการไหล

ของน้ําได� ๓ ระดับ ได�แก# 

ปรับเป$นลําตรง เป$นฝอย

และกึ่งลําตรงกึ่งฝอย มีคัน

โยก สําหรับป*ด-เป*ดน้ํา 

ดําเนินการจัดซื้อ 
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
รายละเอียดหน%าที่ ๓๒/
๖๐ 

๒๕,๐๐๐ - - � - - สํานักปลัด  
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