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ส่วนที่  1 
ประกาศ อบต.เฉนียง 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
******************************************* 

      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย    

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เฉนียง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ  
อบต.เฉนียง ดังนี้ 

 
ก.วิสัยทัศน์ ของอบต.เฉนียง  
    "มุ่งม่ันที่จะเป็นผู้น าในการพัฒนาอย่างดีที่สุดและจะด าเนินการเพื่อเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีการ
พัฒนาสูงสุดในจังหวัดสุรินทร์" 
ข. พันธกิจ ของ อบต.เฉนียง  
    1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ต าบลเฉนียงมีการพัฒนาที่สูงสุดในจังหวัดสุรินทร์  
    2.มุ่งเน้นกระบวนการท างานเป็นทีมโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน  
    3.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
    4.ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ประชาชนในทุกๆด้านอย่างเต็มความสามารถ  
    5.ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
    6.พัฒนาและจูงใจบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีศักยภาพมากข้ึน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.เฉนียง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 
        2. แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
        3. แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง การขยายเขตน้ าประปา 
        4. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างอาคารและศาลา 
        5. แนวทางการพัฒนา แหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคเกษตร 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        1. แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
        2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
        3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
        4. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
        5. แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
        6. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
        1. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
        2. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้ 
        3. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการลงทุนและขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีระบบ 
        4. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
        2. แนวทางการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
        3. แนวทางการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
        4. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 
        5. แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 
        2. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา 
        3. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
        4. แนวทางการพัฒนาจัดหาสถานที่ ปรับปรุง เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชน 
        5. แนวทางการการพัฒนาจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
        6. แนวทางการพัฒนารายได้ การจัดเก็บข้อมลู และระบบข้อมูล 
        7. แนวทางการส่งเสริมการรู้รัก สามัคคี สมานฉันท์ ปรองดอง ของประชาชน 
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ง. การวางแผน 
               อบต.เฉนียง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป             

    อบต.เฉนียง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

137 296,905,050.00 143 44,034,550.00 135 45,618,100.00 107 41,519,200.00 

ด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

53 31,620,500.00 44 30,704,000.00 43 30,504,000.00 42 30,454,000.00 

ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

9 520,000.00 10 390,000.00 10 390,000.00 10 390,000.00 

ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

3 135,000.00 3 135,000.00 3 135,000.00 3 135,000.00 

การพัฒนาการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

18 1,470,000.00 19 1,550,000.00 21 1,650,000.00 21 1,650,000.00 

รวม 220 330,650,550.00 219 76,813,550.00 212 78,297,100.00 183 74,148,200.00 
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 จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.เฉนียง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 86   โครงการ งบประมาณ 33,344,500 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 26 4,830,000.00 

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 35 27,134,200.00 

ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 7 260,000.00 

ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2 60,000.00 

การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 16 1,060,300.00 

รวม 86 33,344,500.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เฉนียง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ศูนย์เด็กเล็กวัดบ้าน  เฉนี
ยง สู่ รพสต. เฉนียง ม.1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บ้าน 

ถนน 

2. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน ม. 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

134,000.00 เพ่ือป้องกันน้ าท่วมถนน
และบ้านเรือน สะดวก
ต่อการสัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

ยาว 
1,200 
เมตร 

3. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายโสภณ เงางาม ถึงคลอง
ชลประทาน ม.2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

109,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บ้าน 

4 x 800 
เมตร 

4. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ต่อเนื่องจากบ้านนายฤกษ์ 
สร่ายหอม ม. 3 เชื่อม      
ต.เทนมีย์ พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

248,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บ้าน 

5 x 687 
เมตร 

5. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นางมัณทนา- หนองสต็วน 
ม.4 พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

170,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บ้าน 

5 x 260 
เมตร 

6. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.ข้าง
ศาลาคุ้มยาง- ถึงบ้านนาง
ประหยัด ม.4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมู่บ้าน 

4 x 75 
เมตร 

7. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมท่อประปาภายใน
หมู่บ้านที่มีอยู่เดิมและ
เพ่ิมเติมบางซอยที่ยังไม่มี 
ม.5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

261,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ท่อ
ประปา 

8. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เสียงตามสาย ม.6 เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

54,000.00 เพ่ือประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได้รับรู้ 

2 แห่ง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

9. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

วางท่อระบายน้ าจากบ้าน
นายนวด บุญญัติ ถึง
ประปาหน้าหมู่บ้าน ม.6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

153,000.00 เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ถนนและบ้านเรือน 
สะดวกต่อการ
สัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

2 จุด 

10. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนาย กู้เกียรติ บัวงาม 
ม.7 จดทางบ้าน สกร็อม 
ม.10 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

254,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน 

5 x 
1,000 
เมตร 

11. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าจาก
บ้านนายเทียน นามเพราะ 
- ถึงบ้านนางวรากร แนบ
ทางดี ม.8 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

245,000.00 เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ถนนและบ้านเรือน 
สะดวกต่อการ
สัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

ยาว 150 
เมตร 

12. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

วางท่อระบายน้ าจากสาม
แยกหน้ารีสอร์ทผกาทิพย์ 
ถึงศาลากลางหมู่บ้าน ม.9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

230,000.00 เพ่ือป้องกันน้ าท่วม
ถนนและบ้านเรือน 
สะดวกต่อการ
สัญจรภายใน
หมู่บ้าน 

200 
เมตร 

13. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ถนน คสล. จากบ้านนางดี 
แถบเดียว ถึงบ้านนางผุย 
ห้าวหาญ ม.10 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

247,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน 

5 x 500 
เมตร 

14. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนางสุทน สังโสมา ถึง
สามแยกบ้านนายมนูญ 
ศรีไสว ม. 11 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

253,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน 

5 x 100 
เมตร 

15. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ลงหินคลุกรอบหนองละ
ลม ม. 12 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

300,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน 

ความ
ยาวถนน 

16. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
เสาวณี ปัจจภาเภท - 
บ้านนายสมหมาย ม.13 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

253,000.00 เพื่อให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็วภายในหมูบ่้าน 

3x 300 
เมตร 



9 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

17. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. คุ้ม
เซ็ม (ต่อเนื่อง) ม.14 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

248,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน 

5 x 800 
เมตร 

18. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายสมบัติ เจน
ขบวน ถึงบ้านนายวิสันต์ 
สุตาวดี ม.16 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

119,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน 

5 x 
2,000 
เมตร 

19. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายกวน ทิ้งสุข ถึง
ลาดยาง ม.16 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

135,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน 

5 x 
1,000 
เมตร 

20. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ถนน คสล. คุ้มปอย
ตะแบง - คุ้ม นาสม ม. 
17 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

254,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน 

5 x 700 
เมตร 

21. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ศาลากลางหมู่บ้าน ถึง
คลองชลประทาน ม.20 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

93,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน 

4 x 200 
เมตร 

22. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
พรประภา(ต่อเนื่อง) ม. 
20 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,000.00 เพ่ือให้ราษฎรได้ใช้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ภายในหมู่บ้าน 

4 x 100 
เมตร 

23. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง
ในหมู่บ้านทั้ง 3 คุ้ม ม.1 

รายได้อ่ืน ๆ 150,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลาค่ า
คืน 

20 จุด 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

24. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายใน ม.15 

รายได้อ่ืน ๆ 250,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลาค่ า
คืน 

30 จุด 

25. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค คุ้มกะทม ถนน
ซอยสวนฟ้า ม.18 

รายได้อ่ืน ๆ 200,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมีน้ า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

ยาว 900 
เมตร 

26. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ขยายเขตประปาภูมิภาค
จากบ้านนางชมัด เกษร
บัว ม.19 ถึงบ้านนาย
เพลย สุรัตน์ ม.8 

รายได้อ่ืน ๆ 200,000.00 เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ยาว 800 
เมตร 

27. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

รายได้อ่ืน ๆ 137,500.00 เพ่ือให้เด็กนักเรียน
มีโต๊ะและเก้าอ้ี นั่ง
เรียนและท า
กิจกรรมที่ถูก
ลักษณะและ
ปลอดภัย 

มีโต๊ะนั่ง
เรียน
พร้อม
เก้าอ้ี
ส าหรับ
ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
จ านวน 4 
แห่ง 

28. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดซื้อถังเก็บน้ าสแตนเลส รายได้อ่ืน ๆ 80,000.00 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

4 ถัง 

29. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สื่อการเรียนการสอน 
วัสดุการศึกษาและเครื่อง
เล่นพัฒนาการ (รายหัว) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

258,400.00 เพ่ือให้เด็กได้มีสื่อ
การเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กไว้
พัฒนาความพร้อม
ด้านต่างๆ 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก 4 
แห่ง 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

30. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาสม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

240,000.00 เพ่ือเป็นไปตาม
มาตรฐาน การ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ก าหนด และเพ่ือ
ความปลอดภัย
ของเด็ก 

ยาวประมาณ 
280 เมตร 

31. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

374,400.00 เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์และ
เจริญเติบโตได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 
แห่ง 

32. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,800,000.00 เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหาร ที่มี
ประโยชน์และ
เจริญ เติบโตได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 4 
แห่ง 

33. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เรียนรู้สู่โลกกว้าง รายได้อ่ืน ๆ 25,000.00 เพ่ือให้เด็กได้มี
ประสบการณ์การ
เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ จ านวน 
1 ครั้ง 

34. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได้อ่ืน ๆ 70,000.00 พัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัด
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้าน
การจัด
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น 
ครู 
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ฯลฯ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

35. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,456,000.00 เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์และ
เจริญเติบโตได้
มาตรฐาน 

โรงเรียน 
6 แห่ง 

36. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

882,000.00 เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหาร ที่มี
ประโยชน์และ
เจริญ เติบโตได้
มาตรฐาน 

โรงเรียน 
6 แห่ง 

37. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

รายได้อ่ืน ๆ 200,000.00 เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

20 
หมู่บ้าน 

38. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000.00 เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ
มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 
200คน/
ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
100 คน 

39. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

รายได้อ่ืน ๆ 630,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริการและ
ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

20 
หมู่บ้าน 

40. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า รายได้อ่ืน ๆ 100,000.00 เพ่ือให้ความรู้แก่
เด็ก เยาวชน
สามารถว่ายน้ าได้
และ รู้จักวิธีการ
เอาตัวรอดเมื่ออยู่
ในสระน้ า 

แกนน า 
อสม. 
ผู้น า
ชุมชน 
เด็กและ
เยาวชน
ในต าบล
เฉนียง 
จ านวน 
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100 คน 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

41. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

รายได้อ่ืน ๆ 70,000.00 เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สุนัขทุก
ตัวใน
ต าบล 
เฉนียง 

42. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว 

รายได้อ่ืน ๆ 28,900.00 เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด้าน
การพัฒนาสตรี
และการพัฒนา
ครอบครัว 

20 
หมู่บ้าน 

43. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน ต.เฉนียง 

รายได้อ่ืน ๆ 50,000.00 เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

สภาเด็ก 
และ
เยาวชน
ต.เฉนียง 
และ
เยาวชน
แต่ละหมู่ 

44. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

รณงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

130,000.00 เพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน 

20 หมู่/
โครงการ/
กิจกรรม 

45. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ รายได้อ่ืน ๆ 200,000.00 1.เพ่ือจัดกิจกรรม
ให้เด็กมีส่วนร่วม
ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ 2.เพ่ือให้
สังคมได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของ
เด็กและร่วม
สนับสนุนให้เด็ก
เติบโตเป็นเยาวชน
ที่ด ี

20 หมู่/
โครงการ/
กิจกรรม 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

46. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

รายได้อ่ืน ๆ 20,000.00 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการ เด็ก
และเป็นการเชื่อม
ความ สัมพันธ์
ระหว่างครูผู้ 
ปกครองและเด็ก 

ศพด.4 
แห่ง 

47. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

60,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
แห่เทียนพรรษา 

ปีละ 1 
กิจกรรม 

48. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สืบสานประเพณี
เทศกาลสงกรานต์ 

รายได้อ่ืน ๆ 80,000.00 เพ่ือสืบทอดและ
อนุรักษ์ประเพณี
เทศกาลสงกรานต์
ให้คงอยู่สืบไป 

ปีละ 1 
ครั้ง 

49. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สืบสานประเพณีลอย
กระทง 

รายได้อ่ืน ๆ 180,000.00 เพ่ือสืบทอดและ
อนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทงให้คง
อยู่ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

50. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

รายได้อ่ืน ๆ 500,000.00 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย และ
สร้างความสามัคคี
ในชุมชน 

ปีละ 1 
ครั้ง 

51. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและสนับสนุนส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับ
ต่างๆ 

รายได้อ่ืน ๆ 200,000.00 เพ่ือสนับสนุน
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 

สนับสนุน
นักกีฬา
เข้าร่วม
การ
แข่งขันใน
ระดับ
ต่างๆ 

52. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
แบบมี

13,728,000.00 เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ

1,650 
คน 
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วัตถุประสงค์ ความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 

 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

53. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,032,000.00 เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ผู้พิการให้ดีขึ้น  

533คน 

54. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

78,000.00 เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของ
ผู้ป่วยเอดส์ให้ดี
ขึ้น  

12 คน 

55. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

รายได้อ่ืน ๆ 200,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการสนับสนุน
และส่งเสริมการ
บริหารจัดการใน
ด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและ
การฟ้ืนฟูสภาพ
ของหน่วยบริการ
สาธารณสุข  

1 ครั้ง 

56. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อบรมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นส าหรับนักเรียน
โรงเรียนราชวิถี 

รายได้อ่ืน ๆ 76,000.00 การปฏิบัติ
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
แสดงให้เห็นถึง
การสืบสาน 
วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามที่
เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น  

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 
จ านวน 74 
คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

57. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬา
นักเรียนต้าน
ยาเสพติด 
ประจ าปี
การศึกษา 
2561 

รายได้อ่ืน ๆ 50,000.00 เพ่ือให้นักเรียนรัก
การออกก าลังกาย 
รู้รักสามัคคีในหมู่
คณะและกระตุ้น
ให้นักเรียนห่างไกล
จากยาเสพติด  

นักเรียนใน 
อบต.เฉนียง 
ทั้ง 6 
โรงเรียน
และร.ร.
สาธิต ม.
ราชภัฎ
สุรินทร์ 
จ านวน 1 
โรงเรียน 

58. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การจัดการ
ศึกษาเพ่ือการ
มีงานท า
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

รายได้อ่ืน ๆ 45,000.00 เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับช่าง
ตัดผมชาย ช่าง
เสริมสวยสตรี และ
ช่างเชื่อม  

นักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น(ม.1 
- ม.3) 

59. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ วิถีชีวิต
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

รายได้อ่ืน ๆ 28,000.00 ส่งเสริมการเรียนรู้  นักเรียน 
จ านวน 
101 คน 

60. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อบรม
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
ภาษาท้องถิ่น
ส าหรับ
นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
กะทม 

รายได้อ่ืน ๆ 100,000.00 การปฏิบัติกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและภาษา
ท้องถิ่น  

โครงการ/
กิจกรรม 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

61. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์ ตาม
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนในการให้การ
สงเคราะห์แก่ราษฎร
ที่ประสบความทุกข์
ยากเดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอด
ทั้งช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

รายได้อ่ืน ๆ 10,000.00 1.เพ่ือหารายได้
น าไปจดั
กิจกรรม      
สาธารณกุศล  
2.เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือผู้
ประสบสา
ธารณภัยต่างๆ  

ประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดสุรินทร์ 17 
อ าเภอ 

62. ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพและศึกษาดู
งาน 

รายได้อ่ืน ๆ 120,000.00 เพ่ือให้ราษฎรมี
ความรู้และ
ทักษะไปพัฒนา
อาชีพของ
ตนเอง  

ปีละ 100 คน/
โครงการ/กิจกรรม 

63. ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายใน
การเป็นแหล่ง
เรียนรู้เกษตร
ประจ าต าบล  

1 กลุ่ม 

64. ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ผลิตข้าวอินทรีย์
เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000.00 เพ่ือส่งเสริม
การผลิตข้าว
อินทรีย์ให้ได้
มาตรฐาน  

ทั้ง 20 หมู่ 

65. ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตข้าว,ผลิตพันธุ์ใช้
เอง 

รายได้อ่ืน ๆ 20,000.00 อบรมให้ความรู้
ในเรื่องการ
ผลิตข้าวเพื่อท า
พันธุ์  

ทั้ง 20 หมู่ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

66. ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมและอบรม
การท าเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนวทาง
พระราชด าริ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ท าเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชด าริ  

ม.1-20 หมู่ละ 5 
ราย 

67. ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการปลูกพืช
หลังจากการท านา 

รายได้อ่ืน ๆ 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ปลูกพืช
หลังจากการท า
นา  

ม.1-20 

68. ด้านเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพ่ือแปรรูป
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อ
การจ าหน่าย
เพ่ิมรายได้  

ทั้ง 20 หมู่ 

69. ด้านทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

รายได้อ่ืน ๆ 10,000.00 เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรดิน
และน้ า  

พ้ืนที่ 1 ไร่ 

70. ด้านทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม 

รณรงค์การคัดแยก
ขยะ 

รายได้อ่ืน ๆ 50,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนรู้จัก
การแยกขยะ
และลดปริมาณ
ขยะ  

ปีละ 1 ครั้ง 

71. การพัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าเช่าพื้นที่และ
ปรับปรุงเว็ปไซด์ 

รายได้อ่ืน ๆ 15,000.00 เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงาน
ของ อบต.   
เฉนียง ให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ  

1 เว็ปไซด์ 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

72. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงระบบ
เครือข่ายภายใน
ส านักงาน 

รายได้อ่ืน ๆ 10,000.00 เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน ของ 
อบต. รวดเร็ว 
ฉับไว  

1 ระบบ 

73. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

512,500.00 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหาร
จัดการและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการ  

80 คน 

74. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส.อบต. 
พนักงานลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง  

รายได้อ่ืน ๆ 15,000.00 เพ่ือจัดการ
อบรมให้
บุคลากรมีความ
เข้าใจและน า
ความรู้ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมไปใช้
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

80 คน 

75. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและ
สัมมนา 

รายได้อ่ืน ๆ 95,000.00 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียน
ฝึกอบรมของ
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง คณะ
ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาฯ
เข้ารับการ

50 คน 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหลง่ท่ีมา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

76. การพัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 

รายได้อ่ืน ๆ 70,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียน
ฝึกอบรมของ
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง กองคลัง  

8 คน 

77. การพัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

รายได้อ่ืน ๆ 100,000.00 เพ่ือจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

แผนที่ภาษี
และ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

78. การพัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 

รายได้อ่ืน ๆ 95,000.00 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการลงทะเบียน
ฝึกอบรมของ
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง กอง
การศึกษาฯ 

15 คน 

79. การพัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

รายได้อ่ืน ๆ 50,000.00 เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนมี
จิตส านึก มีวินัย
จราจร ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ 

พ้ืนที่ต าบล
เฉนียง 

80. การพัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย 

รายได้อ่ืน ๆ 20,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

1 ครั้ง 

81. การพัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมเตรียมความ
พร้อมการป้องกันและ
บรรเทา สาธารณภัย 

รายได้อ่ืน ๆ 30,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและ

100 คน 
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บรรเทาสาธารณ
ภัยให้มี
ประสิทธิภาพ  

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

82. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เวทีประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายได้อ่ืน ๆ 20,300.00 เพ่ือให้
ประชาชนได้
แสดงความ
คิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในการ
ก าหนดแนว
ทางการพัฒนา
ท้องถิ่น  

ปีละ 1 ครั้ง 

83. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

อบรมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 

รายได้อ่ืน ๆ 25,000.00 เพ่ือสนับสนุน
การจัดท าแผน
ชุมชนของ
หมู่บ้าน  

อบรมปีละ 1 ครั้ง 

84. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

รับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

รายได้อ่ืน ๆ 15,000.00 เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน  

20 หมู่บ้าน 

85. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา 

รายไดอ่ื้น ๆ 60,000.00 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียน
ฝึกอบรมของ
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง กองช่าง  

8 คน 

86. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ 

รายได้อ่ืน ๆ 50,000.00 เพ่ือคุ้มครอง
และรักษา
ทรัพย์สมบัติอัน
เป็นสาธารณะ
สมบัติของ
แผ่นดินป้องกัน
การลุกล้ าที่

20 หมู่บ้าน 
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สาธารณะ  
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
                    อบต.เฉนียง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้
มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 38 โครงการ จ านวนเงิน 14,700,904 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 35 โครงการ จ านวนเงิน 13,989,104 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 1,948,700.00 9 1,521,884.00 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 17 12,142,218.00 17 11,857,234.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - - - 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 609,986.00 9 609,986.00 

รวม 38 14,700,904.00 35 13,989,104.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เฉนียง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. จากศูนย์
เด็กเล็กวัดบ้าน
เฉนยีง สู่ รพสต. 
เฉนียง ม.1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,000.00 100,000.00 29/2561 28/12/2560 60 

2. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้าน
นายโสภณ เงา
งาม ถึงคลอง
ชลประทาน ม.2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

109,000.00 104,000.00 30/2561 28/12/2560 60 

3. ด้าน
โครงสร้าง

ก่อสร้างถนน 
คสล. ต่อเนื่องจาก
บ้านนายฤกษ์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

248,000.00 243,000.00 13/2561 15/11/2560 60 
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พ้ืนฐาน สร่ายหอม ม. 3 
เชื่อม ต.เทนมีย์ 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

4. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนาง
มัณทนา- 
หนองสต็วน ม.4 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

170,000.00 165,000.00 14/2561 14/11/2560 60 

5. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ข้างศาลาคุ้ม
ยาง- ถึงบ้านนาง
ประหยัด ม.4 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

80,000.00 77,000.00 15/2561 15/11/2560 60 

6. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ซ่อมแซมท่อ
ประปาภายใน
หมู่บ้านที่มีอยู่เดิม
และเพ่ิมเติมบาง
ซอยที่ยังไม่มี ม.5 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

261,000.00 256,000.00 28/2561 28/12/2560 60 

7. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

วางท่อระบายน้ า
จากบ้านนายนวด 
บุญญัติ ถึง
ประปาหน้า
หมู่บ้าน ม.6 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

153,000.00 137,700.00 24/2561 14/12/2560 60 

8. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

วางท่อระบายน้ า
จากสามแยกหน้า
รีสอร์ทผกาทิพย์ 
ถึงศาลากลาง
หมู่บ้าน ม.9 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

230,000.00 210,000.00 25/2561 14/01/2561 60 

9. ด้าน
โครงสร้าง

ก่อสร้างถนน 
คสล. จากบ้าน

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

253,000.00 230,000.00 34/2561 09/03/2561 60 
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พ้ืนฐาน นางสุทน สังโสมา 
ถึงสามแยกบ้าน
นายมนูญ ศรีไสว 
ม. 11 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

10. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้าน
นายกวน ทิ้ง
สุข ถึงลาด
ยาง ม.16 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

135,000.00 120,000.00 35/2561 09/03/2561 60 

11. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ถนน คสล. 
คุ้มปอย
ตะแบง - คุ้ม 
นาสม ม. 17 

เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให้ 

254,000.00 232,000.00 26/2561 14/12/2560 60 

12. ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยพร
ประภา
(ต่อเนื่อง) ม. 
20 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

85,000.00 74,000.00 36/2561 09/03/2561 60 

13. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สื่อการเรียน
การสอน วัสดุ
การศึกษาและ
เครื่องเล่น
พัฒนาการ 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

258,400.00 141,100.00 ศูนย์อบรม
เด็กก่อน
เกณฑ์ใน
วัดวัดบ้าน
เฉนียง 

24/11/2560 1 

 

28,900.00 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เด็กเล็ก
บ้านตาอ า 

24/11/2560 1 

 
49,300.00 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
บ้านกะทม 

24/11/2560 1 

 39,100.00 ศูนย์ 24/11/2560 1 
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พัฒนาเด็ก
บ้านนาสม 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

14. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,800,000.00 163,000.00 โรงเรียน
บ้านกะทม 

31/10/2560 1 

 
162,000.00 

โรงเรียน
บ้านกะทม 

22/01/2561 1 

 
100,000.00 

โรงเรียน
บ้านนาสม 

31/10/2560 1 

 
103,000.00 

โรงเรียน
บ้านนาสม 

15/01/2561 1 

 
176,000.00 

โรงเรียน
พรหม
ปราสาท 

31/10/2560 1 

 
110,000.00 

โรงเรียน
ราชวิถี 

31/10/2560 1 

 
110,000.00 

โรงเรียน
ราชวิถี 

15/01/2561 1 

 
45,000.00 

โรงเรียน
บ้านหนอง
เต่า 

15/01/2561 1 

 
174,000.00 

โรงเรียน
พรหม
ปราสาท 

15/01/2561 1 

 
44,000.00 

โรงเรียน
บ้านหนอง
เต่า 

31/10/2560 1 

 
41,000.00 

โรงเรียน
บ้าน   

31/10/2560 1 
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สกรอ็ม 

 
43,000.00 

โรงเรียน
บ้าน     
สกรอ็ม 

16/01/2561 1 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

15. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,456,000.00 625,600.00 1/2561 31/10/2560 122 

16. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

882,000.00 101,260.00 ศูนย์อบรม
เด็กก่อน
เกณฑ์ใน
วัดวัดบ้าน
เฉนียง 

02/11/2560 2 

 

101,260.00 

ศูนย์อบรม
เด็กก่อน
เกณฑ์ใน
วัดวัดบ้าน
เฉนียง 

16/01/2561 1 

 20,740.00 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เด็กเล็ก
บ้านตาอ า 

02/11/2561 1 

 20,740.00 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เด็กเล็ก
บ้านตาอ า 

16/01/2561 1 

 35,380.00 
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
บ้านกะทม 

02/11/2560 1 

 40,260.00 
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
บ้านกะทม 

16/01/2561 1 
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 28,060.00 
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
บ้านนาสม 

02/11/2560 1 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

 
34,160.00 

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
บ้านนาสม 

16/01/2561 1 

17. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ให้บริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

รายได้อ่ืน ๆ 630,000.00 45,000.00 จ้างเหมา
บริการกู้
ชีพ ต.ค.
61/1/256
1 

02/10/2560 30 

 
70,000.00 

น้ ามัน/
3/2561 

02/10/2560 364 

 

45,000.00 

จ้างเหมา
บริการกู้
ชีพ พ.ย.
61/14/25
61 

31/10/2560 30 

 

46,500.00 

จ้างเหมา
บริการกู้
ชีพ ธ.ค.
61/16/25
61 

30/11/2560 31 

 

46,500.00 

จ้างเหมา
บริการกู้
ชีพ ม.ค.
61/25/25
61 

29/12/2560 33 

 
42,000.00 

จ้างเหมา
บริการกู้
ชีพ ก.พ.

31/01/2561 28 
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61/32/25
61 

 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

18. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

วัคซีนป้องกัน
เด็กจมน้ า 

รายได้อ่ืน ๆ 100,000.00 22,500.00 อาหาร 05/04/2561 1 

19. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรม
พัฒนาสตรี
และครอบครัว 

รายได้อ่ืน ๆ 28,900.00 8,800.00 วัสดุ/
38/2561 

19/03/2561 3 

 
500.00 

ป้าย/
53/2561 

19/03/2561 3 

 7,200.00 วิทยากร 22/03/2561 1 

 8,000.00 อาหาร 22/03/2561 1 

20. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้อ่ืน ๆ 200,000.00 20,000.00 ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม 

16/01/2561 1 

 
8,000.00 

ค่าอาหาร
ว่าง
เครื่องดื่ม 

16/01/2561 1 

 
5,000.00 

ซุ้มปาโป่ง/
27/2561 

12/01/2561 1 

 
20,765.00 

วัสดุ
ระบายสี/
18/2561 

09/01/2561 3 

 
40,000.00 

ค่าของ
รางวัล/
19/2561 

09/01/2561 3 

 

9,185.00 

วัสดุ
อุปกรณ์ใน
การจัดซุ้ม
และ

05/01/2561 7 
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กิจกรรม
อ่ืนๆ/
17/2561 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

 
5,350.00 

ป้าย/
26/2561 

04/01/2561 5 

 
25,000.00 

ส่งใช้เงนิ
ยืม 

23/01/2561 1 

21. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

แข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

รายได้อ่ืน ๆ 20,000.00 9,943.00 วัสดุ/
28/2561 

07/02/2561 5 

 
225.00 

ป้าย/
42/2561 

07/02/2561 5 

 
2,000.00 

ค่าวง
ดุริยางค์ 

13/02/2561 1 

22. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

รายได้อ่ืน ๆ 180,000.00 8,400.00 ป้าย/
12/2561 

24/10/2560 3 

 
10,000.00 

เช่าเครื่อง
ปั่นไฟ/
4/2561 

01/11/2560 2 

 
34,990.00 

วัสดุ/
5/2561 

30/10/2560 3 

 

30,000.00 

เช่าเวที
และเครื่อง
เสียง/
3/2561 

01/11/2560 2 

 
12,900.00 

ถ้วย
รางวัล/
6/2561 

30/10/2560 3 

 65,700.00 ส่งใช้ 17/11/2560 1 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

23. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

13,728,000.00 275,200.00 เบี้ยผู้สูง 19/10/2560 1 

 830,700.00 ส่งใช้ 25/10/2560 1 

 307,600.00 เบี้ยผู้สูง 08/11/2560 1 

 798,900.00 ส่งใช้ 17/11/2560 1 

 377,500.00 เบี้ยผู้สูง 06/12/2560 1 

 726,300.00 ส่งใช้ 18/12/2560 1 

 392,100.00 เบี้ยผู้สูง 08/01/2561 1 

 712,000.00 ส่งใช้ 18/01/2561 1 

 410,900.00 เบี้ยผู้สูง 06/02/2561 1 

 701,700.00 ส่งใช้ 13/02/2561 1 

 405,500.00 เบี้ยผู้สูง 02/03/2561 1 

 1,200.00 เบี้ยผู้สูง 06/03/2561 1 

 694,800.00 ส่งใช้ 12/03/2561 1 

24. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคน
พิการ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,032,000.00 91,200.00 เบี้ยผู้
พิการ 

19/10/2560 1 

 215,200.00 ส่งใช้ 25/10/2560 1 

 
99,200.00 

เบี้ยผู้
พิการ 

08/11/2560 1 

 212,000.00 ส่งใช้ 17/11/2560 1 

 
108,800.00 

เบี้ยผู้
พิการ 

06/12/2560 1 

 204,000.00 ส่งใช้ 18/12/2560 1 
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115,200.00 

เบี้ยผู้
พิการ 

08/01/2561 1 

 204,000.00 ส่งใช้ 18/01/2561 1 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

 
117,600.00 

เบี้ยผู้
พิการ 

06/02/2561 1 

 204,000.00 ส่งใช้ 13/02/2561 1 

 
115,200.00 

เบี้ยผู้
พิการ 

02/03/2561 1 

 201,600.00 ส่งใช้ 12/03/2561 1 

25. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

78,000.00 2,000.00 เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์ 

19/10/2560 1 

 4,500.00 ส่งใช้ 25/10/2560 1 

 
2,500.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์ 

08/11/2560 1 

 4,000.00 ส่งใช้ 17/11/2560 1 

 
3,500.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์ 

06/12/2560 1 

 3,000.00 ส่งใช้ 18/12/2560 1 

 
4,000.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์ 

08/01/2561 1 

 2,500.00 ส่งใช้ 18/01/2561 1 

 
3,500.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์ 

06/02/2561 1 

 2,500.00 ส่งใช้ 13/02/2561 1 

 
3,500.00 

เบี้ยผู้ป่วย
เอดส์ 

02/03/2561 1 

 2,500.00 ส่งใช้ 12/03/2561 1 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

26. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 

รายได้อ่ืน ๆ 200,000.00 200,000.00 เงินสมทบ
ระบบ
กองทุน 

29/01/2561 1 

27. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อบรม
ศิลปวัฒนธรร
มท้องถิ่น
ส าหรับ
นักเรียน
โรงเรียนราช
วิถ ี

รายได้อ่ืน ๆ 76,000.00 76,000.00 อุดหนุน 08/02/2561 1 

28. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การจัดการ
ศึกษาเพ่ือการ
มีงานท า
ระดับชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

รายได้อ่ืน ๆ 45,000.00 45,000.00 อุดหนุน 06/03/2561 1 

29. ด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ วิถีชีวิต
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

รายได้อ่ืน ๆ 28,000.00 28,000.00 อุดหนุน 08/03/2561 1 

30. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุง
ระบบ
เครือข่าย
ภายใน
ส านักงาน 

รายได้อ่ืน ๆ 15,000.00 11,460.00 33/2561 02/02/2561 7 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

31. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

512,500.00 7,680.00 อาหาร 19/02/2561 1 

 3,600.00 วิทยากร 19/02/2561 1 

 
3,200.00 

วัสดุ/
29/2561 

14/02/2561 5 

 
7,600.00 

ของ
สมนาคุณ/
30/2561 

14/02/2561 5 

 
500.00 

ป้าย/
45/2561 

14/02/2561 5 

 
3,392.00 

ถ่าย
เอกสาร/
46/2561 

14/02/2561 5 

 
166,000.00 

รถ/
47/2561 

16/02/2561 3 

 
264,000.00 

ส่งใช้เงิน
ยืม 

08/03/2561 1 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

32. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ส.
อบต. 
พนักงาน
ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 

รายได้อ่ืน ๆ 15,000.00 500.00 ป้าย/
28/2561 

15/01/2561 3 

 3,600.00 วิทยากร 25/01/2561 1 

 
1,380.00 

วัสดุ/
20/2561 

15/01/2561 3 

 9,200.00 อาหาร 29/01/2561 1 

33. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
และสัมมนา 

รายได้อ่ืน ๆ 95,000.00 1,800.00 ค่าลง  
ทะเบียน 

25/01/2561 1 

 23,400.00 ส่งใช้ 29/01/2561 1 

 
2,400.00 

ค่าลง 
ทะเบียน 

28/02/2561 1 

 
17,000.00 

ค่าลง 
ทะเบียน 

13/03/2561 1 

 
3,200.00 

ค่าลง 
ทะเบียน 

15/03/2561 1 

 
1,200.00 

ค่าลง 
ทะเบียน 

15/03/2561 1 

34. การ
พัฒนาการ
บริหาร

ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
และสัมมนา 

รายได้อ่ืน ๆ 95,000.00 29,500.00 ค่าลง 
ทะเบียน 

24/11/2560 1 
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บ้านเมืองที่ดี 

 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา

การ
ด าเนินงาน 

35. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

รณรงค์
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
ในช่วง
เทศกาล
ส าคัญ 

รายได้อ่ืน ๆ 50,000.00 6,520.00 ป้าย/
24/2561 

06/12/2560 1 

 
18,480.00 

ส่งใช้เงิน
ยืม 

18/01/2561 1 

36. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เวทีประชาคม
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายได้อ่ืน ๆ 20,300.00 12,750.00 อาหาร 29/01/2561 1 

 
2,550.00 

วัสดุ/
23/2561 

22/01/2561 3 

 
500.00 

ป้าย/
30/2561 

22/01/2561 3 

 
1,950.00 

ถ่าย
เอกสาร/
31/2561 

22/01/2561 3 

37. การ
พัฒนาการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

รับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 

รายได้อ่ืน ๆ 15,000.00 5,524.00 วัสดุ/
13/2561 

08/12/2560 5 

 
500.00 

ป้าย//
22/2561 

08/12/2560 5 

38. การ
พัฒนาการ
บริหาร

ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
และสัมมนา 

รายได้อ่ืน ๆ 60,000.00 600.00 ค่าลง 
ทะเบียน 

15/03/2561 1 
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บ้านเมืองที่ดี 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 137.0 296.91 26.0 4.83 12.0 1.95 9.0 1.52 8.0 1.27 
2.ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 53.0 31.62 35.0 27.13 17.0 12.14 17.0 11.86 15.0 11.18 
3.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 9.0 0.52 7.0 0.26 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
4.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3.0 0.14 2.0 0.06 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
5.การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี 18.0 1.47 16.0 1.19 9.0 0.61 9.0 0.61 9.0 0.61 
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ช. ผลการด าเนินงาน 

      

      อบต.เฉนียง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงาน
ที่ส าคัญดังนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
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2.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
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3 .โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
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4.โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. นายเดล  เกษอินทร์   นายก  อบต. เฉนียง  ประธานกรรมการ 
2. นายกิตติทัศน์  ศิริเจริญไชย  รองนายก  อบต.เฉนียง   กรรมการ 
3. นายวิสิทธิ์  กมลบูรณ์   รองนายก  อบต.เฉนียง   กรรมการ 
4. นายธานี  ใจเอก     ประธานสภาฯ    กรรมการ 
5. นายสุทัศน์  ศรีสวาท   รองประธานสภาฯ   กรรมการ 
6. นายกุศล  วรรณูปถัมภ์  สมาชิกสภา  อบต.เขต 7   กรรมการ 
7. นายสุวิทย์  มุ่งสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8. นายอรรถพล  ทองน า  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9. นายสมวงศ์  เพียรชอบ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. ว่าที่พันตรีกมล  ศรีระทัศน์    ผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
11. นายสนิท  พันแสน   ผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
12. นายประทีป  ประสานดี  ผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
13. นายชัยวัฒน์  สุตลาวด ี  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
14. นายสมบัติ  หอมหวล           ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
15. นายไชยา  สามลลักษณ์  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
16. นายประไพ  สุขยอด   ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
17. นางสุรัชกร  บัวสาย   ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
18. นางนิตยา  ประทุมทอง  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
19. นายธานินทร์  เธียรประยูร  ปลัด  อบต.เฉนียง     กรรมการและเลขานุการ 
20. นางอนงค์  บุญมาก            หัวหน้าส านักปลัด  อบต.       ผู้ชว่ยเลขานุการ 
21. นางรัตนา  ก าลังมา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     ผู้ชว่ยเลขานุการ 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. นายธานินทร์  เธียรประยูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง ประธานกรรมการ 
2. นางกันตินันท์  ลับโกษา  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนียง กรรมการ 
3. นางอภิชญา  อินทศรี   ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
4. นางกรรณิการ์  หงษ์ทอง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 
5. นายไพโรจน์  ศรแก้ว   ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
6. นายสมชาย  สบายดี   ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
7. นายสมเพียร  ถึงดี   ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
8. นายส าเร็จ  บุญรอด   ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
9. นางอนงค์  บุญมาก   หัวหน้าส านักปลัด  อบต.       กรรมการและเลขานุการ 
10. นางรัตนา  ก าลังมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
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3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง 
 1.  นายสมชาย  แรงรอบ   สมาชิกสภา  อบต.เขต 2   กรรมการ 
 2.  นางลิเวด  จันทร์ศิริ   สมาชิกสภา  อบต.เขต  20  กรรมการ 
3. นายสมชาย  แรงรอบ  สมาชิกสภา  อบต.เขต 2   กรรมการ 
4. นางจีรนันท์  มีชัยรัมย์  สมาชิกสภา  อบต. เขต 20 
5. นายอิทธิฤทธิ์  สูรยาวัฒน์สกุล ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
6. นายประทีป  ประสานดี  ผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
7. นายวีรยุทธ  ยิ่งยงยุทธ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
8. นายศิลปชัย  เป็นเครือ    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9. นายชานันท์  มุ่งสุข   ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
10. นายประทีป  ดุมนิล   ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
11.  นางอนงค์  บุญมาก   หัวหน้าส านักงานปลัด      กรรมการ 
12. นางรัตนา  ก าลังมา           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    กรรมการ 
13. นางนางกันตินันท์  ลับโกษา  รองปลัด  อบต.เฉนียง กรรมการและเลขานุการ 


