
 



เอกสารประชาสมัพนัธ ์                                                                                 องคก์ารบริหารส่วนต าบลมดแดง 

รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘                  อ  าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1 – 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

2 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

3 

ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาปี 2558 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี 2558  มีโครงการทั้งหมด   
17   โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  4  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 23.53 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่ง
ท่องเที่ยว  ตามแผนพัฒนาสามปี 2558    มีโครงการทั้งหมด   33   โครงการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ  18 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 54.54 

 

3. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตาม
แผนพัฒนาสามปี 2558   มีโครงการทั้งหมด   24   โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  12  
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ  50 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนา
สามปี 2558 มีโครงการทั้งหมด   12   โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  6  โครงการ คิด
เป็น ร้อยละ 50 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี 
2558    มีโครงการทั้งหมด   20   โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  13 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ   65 

 

รวมทกุด้านมี  106  โครงการด าเนนิการแล้วเสร็จ  53  โครงการ  คดิเปน็ร้อยละ  50 
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การเบกิจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2558 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเกษตร 

243,600.00 1.32 - - 243,600.00 1.32 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค และ
แหล่งท่องเท่ียว 

5,915,727.43 32.10 543,480.00 2.95 6,459,207.43 35.05 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10,889,816.72 59.09 - - 10,889,816.72 59.09 

4.ยุทศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

181,416.54 0.98 - - 181,416.54 0.98 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

654,611.80 3.55 - - 654,611.80 3.55 

รวม 17,885,172.49 97.05 543,480.00 2.95 18,428,652.49 100.00 
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ผลการด าเนนิงานตามโครงการที่ได้รบัเงนิอุดหนนุเฉพาะกิจและอุดหนนุทั่วไป 
 

 

โครงการ 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 

ด าเนนิการ 

เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 

ด าเนนิการ 

ยังไม่ได ้

ด าเนนิการ 

งบประมาณ 

ที่ได้รบั 

งบประมาณ 

ที่เบกิจ่ายไป 

1.เงินอุดหนุนท่ัวไป  - - 6,652,475.00 3,687,858.46 

2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

   เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ

 - - 8,474,100.00 7,533,700 

3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

   เบ้ียยังชีพคนพิการ 

 - - 1,176,000.00 956,000 

4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

   อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 - - 598,250.00 697,990 

5.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

   (ยาเสพติด) 

 - - 13,000.00 13,000 

รวม - - - 16,913,825.00 12,885,548.46 
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สรุปโครงการที่ด าเนนิการตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

 แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
1. โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้านนายอุดม เสร็จกิจ หมู่ท่ี 1 ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 17 

ท่อน ข้อต่อสามทางขนาด 6 นิ้ว จ านวน 5 ท่อน ฝาปิดท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 5 ท่อน
งบประมาณ 22,700.- บาท 

2. โครงการฝังท่อบริเวณหน้าบ้านนางรัตนา อู่ทอง หมู่ท่ี 6 ท่อขนาด 1 เมตร จ าน วน 10 ท่อน
งบประมาณ 35,900.- บาท 

3. โครงการจัดซื้อท่อพญานาคส าหรับสูบน้ า จ านวน 2 ท่อน งบประมาณ 99,000.- บาท 
4. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมวัชพืช หมู่ท่ี 1,2,3 และ 6 งบประมาณ 86,000.- บาท 

-  บริเวณท่ีนานางฝา คล้ายแก้ว ถึงถนน คสล. บริเวณท่ีนานางผิว สังข์ใจสม หมู่ท่ี 7 ปากกว้าง
เฉล่ีย 2.20 เมตร ความลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 1.10 เมตร ระยะทางยาว 800 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. 
-  บริเวณคลองโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงลานตากข้าว หมู่ท่ี 3 (ดอนคอก) ปากกว้างเฉล่ีย 2.50 
เมตร ความลึกเฉล่ีย 1.40 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 1.20 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 798 ลบ.ม. 
-  จากบริเวณท่ีนานายมานะ รักอยู่ ถึงบริเวณท่ีนานายทองหยิบ ศรีมาตร หมู่ท่ี 1 ปากกว้างเฉล่ีย 
2.80 เมตร ความลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 1.30 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 195 ลบ.ม. 
-  จากคลองส่งน้ าชลประทานบริเวณท่ีนานางบุญธรรม ธีระแก้ว ถึงบริเวณท่ีนานายฉาย นุชสงดี               
หมู่ ท่ี 2 ปากกว้างเฉล่ีย 2.20 เมตร ความลึกเฉล่ีย 1.30 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 0.90 เมตร 
ระยะทางยาว 800 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 372 ลบ.ม. 
-  จากบริเวณท่ีนานายบุญเลิศ ชาวบ้านกร่าง ถึงคลองส่งน้ าชลประทานบริเวณท่ีนานายณรงค์               
สกุลพราหมณ์ หมู่ท่ี 2 ปากกว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ความลึกเฉล่ีย 1.30 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 
1.10 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 576 ลบ.ม. 
-  จากคลองกลางบริเวณท่ีนานางซอย ทวนเงิน ถึงบริเวณท่ีนานายโหน่ง สุนทรวิภาค หมู่ท่ี 1 
ปากกว้างเฉล่ีย 2.60 เมตร ความลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร ก้นกว้างเฉล่ีย 1.20 เมตร ระยะทางยาว 
1,200 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. 

 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

  - 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค 
    และแหล่งท่องเที่ยว 

 แนวทางที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว 
1. โครงการจัดซื้อถังขยะในชุมชน และถนนสาธารณะ งบประมาณ 19,000.- บาท 
2. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบประมาณ 378,922.60.- บาท 
3. โครงการขุดลอกดินตะกอนบึงวังพลับ งบประมาณ 86,675.- บาท 

 แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
1. โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากถนนลาดยางบริเวณท่ีนานายวิชา แตงหวาน ถึงบ้าน            

นายดิเรก สอดศรี หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 85,000.- บาท 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 จากถนนลาดยางถึงบ้านนายค าพล ยอดศรี หมู่ท่ี 5 กว้าง 3 

เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 375 ตร.ม. งบประมาณ 189,500.- บาท 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางถึงท่ีนานายวิรัตน์ คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 5 กว้าง                 

2.50 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 195 ตร.ม. งบประมาณ 99,500.- บาท 
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7  กว้าง 3 เมตร ยาว 703 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นท่ี 

2,109 ตร.ม. งบประมาณ 1,042,196.- บาท 
ช่วงท่ี 1 จากสะพาน คสล. บริเวณท่ีนานายสยาม โพธิ์หอม ถึงสะพาน คสล.  
           บริเวณบ้านนางส าเภา ตู้แก้ว 
ช่วงท่ี 2 จากสะพาน คสล. บริเวณบ้านนางบุญมี น้ ามิตร ถึงบริเวณบ้านนายส ารวย ตู้แก้ว  

5. โครงการถมดินท่ีสาธารณะบริเวณศาลตาขุน หมู่ท่ี 1 กว้าง 15 เมตร ยาว 60 เมตร สูงเฉล่ีย 
0.65 เมตร ปริมาณดินถม 731.25 ลบ.ม. งบประมาณ 88,500.- บาท 

6. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต้  
- จากบริเวณหน้าบ้าน  นายสกิจ ทวนเงิน ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสมชาย อ่อนทิมวงษ์ หมู่ท่ี 2                 
หมู่ท่ี 5 (งบอุดหนุน) กว้าง 7 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นท่ี 4,760 ตร.ม. 
งบประมาณ 1,510,033.83.- บาท 
- จากบริเวณหน้าบ้านนายสมชาย อ่อนทิมวงษ์ หมู่ท่ี 2 ถึงบริเวณหน้าท่ีท าการอบต.มดแดง                   
กว้าง 7 เมตร ยาว 339 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นท่ี 2,373 ตร.ม. (งบอุดหนุน) งบประมาณ 
753,700.- บาท 
- จากบริเวณหน้าท่ีท าการ อบต.มดแดง ถึงบริเวณหน้าบ้าน นายมงคล ถีระแก้ว หมู่ท่ี 2 กว้าง 7 
เมตร ยาว 644 เมตร หนา 0.05 เมตร ปริมาณงาน 4,508 ตร.ม. (เงินอุดหนุน) งบประมาณ 
1,519,500.- บาท 

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 30,400.- บาท 
8. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บริเวณทางเข้าวัดเทพสุธาวาสและถนนเข้าหมู่บ้านบริเวณ   

บ้านสวอง มั่นใจ งบประมาณ 67,000.- บาท 
จุดท่ี 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร  
จุดท่ี 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
จุดท่ี 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.70 เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 276.25 ตร.ม. 
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9. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 46,500.- บาท 
10. โครงการซ่อมแซมพื้น คสล.และทางเท้า บริเวณศาลาอเนกประสงค์ SML หมู่ท่ี 1 ศาลตาขุน 

งบประมาณ 90,000.- บาท 
11. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาหมู่ท่ี 4 บ้านนาลิง งบประมาณ 582,000.- บาท 
12. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 7 บริเวณบึงวังพลับด้านทิศตะวันตก จากถนน             

คสล.เดิม ถึงบริเวณถนนเล่ียงเมืองสาย 357 งบประมาณ 62,000.- บาท 
13. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 6 บริเวณท่ีนานางสว่าง เชิดฉันท์ งบประมาณ 46,000.- บาท 
14. โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ท่ี 6 บริเวณท่ีนานายจักรพงษ์ เขมกนก งบประมาณ 13,000.- บาท 

- ช่วงท่ี 1 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 20.00 เมตร 
- ช่วงท่ี 2 กว้าง 2.30 เมตร ยาว 40.00 เมตร 

  15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพานเล่ียงเมือง หมู่ท่ี 5 ถึงเขตติดต่อต าบล               
              โพธิ์พระยา หมู่ท่ี 1 งบประมาณ 46,500.- บาท 

15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1,2 และ 6 งบประมาณ 214,000.- บาท 
หมู่ท่ี 1 
เส้นที่ 1 จากถนน คสล. เดิม บริเวณท่ีนานายบุญส่ง สกุลพราหมณ์ ถึงคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา 
กว้าง 2.30 เมตร ยาว 530 เมตร ใช้หินคลุก 85.33 ลบ.ม. 
หมู่ท่ี 2 
เส้นที่ 1 จากบริเวณหลังโรงเรียนวัดเสาธงทอง ถึงบริเวณบ้านนางศรีนวล ศรีศักดา กว้าง 2.30 
เมตร ยาว 200 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก จ านวน 27.6 ลบ.ม. 
เส้นที่ 2 จากบริเวณบ้านนายวาสนา เทพประสิทธิ์ ถึงบริเวณท่ีนายธีระพงษ์ อิทธิสาร กว้าง 2.30 
เมตร ยาว 700 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก จ านวน 96.6 ลบ.ม. 
เส้นที่ 3 จากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถึงท่ีนานายสมใจ วรรณชาลี แยกบ้านศรีนวล มัจฉา กว้าง  
2.30 เมตร ยาว 950 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก จ านวน 131.1 ลบ.ม. 
หมู่ท่ี 6 
เส้นที่ 1 จากบริเวณท่ีนานายชูชีพ พวงดอกไม้ ถึงบริเวณท่ีนานายอ านาจ แก้วประหลาด (คัน
คลอง)  กว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก จ านวน 105 ลบ.ม. 
เส้นที่ 2 จากถนนสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย บริเวณท่ีนานายมานพ พวงดอกไม้ ถึงท่ีนานายสนิท 
คล้ายวรรณ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 850 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก จ านวน 127.5 ลบ.ม. 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
1. อุดหนุนค่าด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นท่ีหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 3-7 

จ านวน 6 หมู่บ้าน งบประมาณ 45,000.- บาท 
2. เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง งบประมาณ 

100,000.- บาท 

 แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน 
1. อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี (ศพส.จ.สพ.) 

งบประมาณ 50,000.- บาท 

 แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 7,533,700.- บาท 
2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 956,000.- บาท 
3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 697,990.- บาท 
4. โครงการอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ 

548,602.48.- บาท 
5. เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มดแดง  งบประมาณ 

131,328.24.- บาท 
6. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ 1,207,040.- บาท 
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) งบประมาณ 

285,360.- บาท 

 แนวทางที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
  1.  โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว งบประมาณ 8,386.- บาท 

 แนวทางที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  1.  โครงการฝึกอบรมการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ งบประมาณ 300.- บาท 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
1. โครงการหนูน้อยฟนัสวย งบประมาณ 5,440.- บาท 
2. โครงการออมทรัพย์ งบประมาณ 1,700.- บาท 
3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 30,416.54.- บาท 

 แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
  1. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านในต าบลมดแดง งบประมาณ 83,860.- บาท 

 แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
1. อุดหนุนโครงการเย็นท่ัวหล้ามหาสงกรานต์ฯ งบประมาณ 30,000.- บาท    
2. อุดหนุนโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาฯ งบประมาณ 30,000.- บาท 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 

 แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
1. โครงการถมดินท่ีท าการ อบต.มดแดง กว้าง 24 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 0.40 เมตร ใช้ดิน 

324.50 ลบ.ม. งบประมาณ 42,000.- บาท 
2. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) งบประมาณ 480,800.- บาท 
3. โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ งบประมาณ 63,000.- บาท 
4. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 72,000.- บาท 
5. โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีและบริการประชาชน งบประมาณ 3,600. - 

บาท 
6. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน งบประมาณ 150,000.- บาท 
7. โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ภายในส านักงาน งบประมาณ 99,300.- บาท 
8. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและบริการประชาชน 

งบประมาณ 191,078.- บาท 
9. โครงการฝึกอบรมธรรมเพื่อพัฒนาความคิด (ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ) 
10. โครงการจัดซื้อท่ีดินบริเวณข้างเคียงท่ีท าการ อบต.  (อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) 
11. โครงการติดต้ังเสียงไร้สาย  (อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) 

 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. โครงการวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณ 98,948.80.- บาท 
2. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ งบประมาณ 19,380.- บาท 
3. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 และ

ทบทวนการจัดท าแผนชุมชน งบประมาณ 10,330.- บาท 
  4.  โครงการประชุมประชาคมต าบล ประจ าปี พ.ศ. 2558 งบประมาณ 2,625.- บาท 


