
 

  

 

 
  

 
  
   

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  
    

  
 

  
 

 

  

           
   
   

 

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  
อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 



คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 28 (3) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งเดือนธันวาคมของทุกป 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 28 (3) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกใหญไดรวมรอบขอมูลและจัดทําเปนรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบ กอใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมในการตรวจสอบความโปรงใสเก่ียวการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ หวังเปนอยางยิ่ง
วารายงานฉบับนี้ จะเปนคูมือและแนวทางในการวางแผนสําหรับจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในปตอไป 

 
 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                          องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
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    ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 29 (3) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งเดือน
ธันวาคมของทุกป 

    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.แกใหญ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ 
การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.แกใหญ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของอบต.แกใหญ 
    "รวมพลังรัฐราษฎรพัฒนาชุมชนทุกดานใหเขมแข็ง รวมแรงอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมนอมนํา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของอบต.แกใหญ 
    1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกระบบใหไดมาตรฐาน เพียงพอและท่ัวถึง 
    2.สงเสริมเพ่ิมทักษะและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหกับกลุม 
    3.สงเสริมดานการศึกษา สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
    4.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคใหเพียงพอ 
    5.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
    6.สงเสริมสรางจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.แกใหญไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร

ไว 9 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสุข 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารการปกครอง 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ง. การวางแผน 
    อบต.แกใหญ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี  กอนนํามาจัดทําโครงการ
เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี และนําบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

    อบต.แกใหญ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) 
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    อบต.แกใหญ ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานว
น 

งบประมาณ 
จํานว

น 
งบประมาณ 

จํานว
น 

งบประมาณ 
จํานว

น 
งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 
35 62,467,000.00 37 78,587,000.00 81 156,218,000.00 81 155,868,000.00 81 

156,218,000.0
0 

การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ

อาชีพ 
12 2,260,000.00 12 2,260,000.00 14 2,360,000.00 14 2,360,000.00 14 2,360,000.00 

การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย

และสังคมอยูดีมีสุข 
30 17,920,000.00 31 18,020,000.00 36 18,370,000.00 36 18,370,000.00 36 18,370,000.00 

การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

15 1,890,000.00 15 1,890,000.00 15 1,890,000.00 15 1,890,000.00 15 1,890,000.00 

การพัฒนาดานการ
บริหารการจัดการ

อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอม 

8 680,000.00 8 680,000.00 8 680,000.00 8 680,000.00 8 680,000.00 

การพัฒนาดาน
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 10 1,000,000.00 

การพัฒนาดาน
การเมือง การ

บริหาร และการ
ปกครอง 

24 3,725,000.00 24 3,725,000.00 23 3,625,000.00 23 3,625,000.00 23 3,625,000.00 

การพัฒนาดาน
การศึกษา 

23 20,750,000.00 28 22,175,000.00 32 22,143,000.00 32 22,143,000.00 32 22,143,000.00 

การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว 

4 400,000.00 4 400,000.00 5 430,000.00 5 430,000.00 5 430,000.00 

รวม 161 111,092,000.00 169 128,737,000.00 224 206,716,000.00 224 206,366,000.00 224 
206,716,000.

00 

 
จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารอบต.แกใหญ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2563  โดยมีโครงการท่ี
บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 56 โครงการ งบประมาณ 30,580,980 บาท สามารถจําแนกตาม
ยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
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ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 17 6,059,500.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ 2 60,000.00 

การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสุข 8 16,450,400.00 

การพัฒนาดานสาธารณสุข 5 366,500.00 

การพัฒนาดานการบริหารการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3 194,000.00 

การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 3 285,000.00 

การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง 5 780,000.00 

การพัฒนาดานการศึกษา 13 6,385,580.00 

การพัฒนาดานการทองเท่ียว - - 

รวม 56 30,580,980.00 

   
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการวางทอระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 1 บาน
แกใหญ จากบานนายประคอง 
เกษมสุข ถึง หวยทพัพล 

684,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

350 ม. 

2. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการวางทอระบายน้ําพรอม
ปรับปรุงทําคอนกรีตจากทีข่อง
นางบาน ดาทอง ถึงยุงฉางนาง
นัยนา สนทอง หมู 2 บานแก
ใหญ 

484,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

100 ม. 

3. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการยกระดับถนนดินลงหิน
คลุก หมู 3บานจักจรูก จากบาน
นางฉลวย สุขสงวน ถึง บานนาง
อําพร คําแหง 

222,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4x500 ม. 

4. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 3 บานจักจรูก 
จากแยกโรงเรียนบานจักจรูก ถึง 
บานนายวิเศษ เพิ่มนิตย 

215,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4x350x0.15 ม. 

5. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 4 บานตะครอ 
จากบานนางเผือ ลัดดาหอม ถึง 
หนองถนน พรอมไหลทางและ
วางทอระบายน้ํา 

448,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4x350x0.15 ม. 
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6. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงเสริมดินถม
ถนนและลงหินคลุกหมูที่ 5 บาน
ตระแบก จากถนน 214 ถึง บาน
นางโสภา สนทอง 

238,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4x170 ม. 

7. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากส่ีแยกตระแบกช็
อป ถึง ถนนดําเสนอาโพน หมู 5 
นายสมจิต คงงาม 

491,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5x1,000x0.15 ม. 

8. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 6 บานนาเกา 
จากถนนคอนกรีตเดิมซอยสุข
สําราญถึงถนนลาดยางหมู 3 
พรอมไหลทางและวางทอ 

383,500.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4x450x0.15 ม. 

9. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการวางทอระบายน้ําคุม
ทะนงนอย หมู 7 บานทนง จาก
บานนางฉลวย การิน ถึง ถนน
เล่ียงเมือง 

199,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

128 ม. 

10. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 8 บานหนองธาตุ 
ถนนขางบานนายสําเนา วราพร 
ถึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
พรอมวางทอ 

363,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5x167x0.15 ม. 

11. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 9 บานตาเตน 
จากคุมเพชรตัดเพชร ถึง ถนน
เล่ียงเมืองใหม 

374,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5x192x0.15 ม. 

12. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา 
หมู 10 บานแกใหญ จากบาน
นายสอ ถึงคลองชลประทาน 

497,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

200 ม. 

13. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 11 บานจบกงาม 
จากบานนางจํานิด พื้นบน ถึง 
ถนนบานขนาด หมู 6 ตําบลบาน
แร พรอมวางทอ จาํนวน 2 จุดๆ
ละ 6 ทอน พรอมไหลทาง 

463,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

3.50x350x0.15 ม. 

14. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีส
เสริมเหล็ก หมู 11 บานจบกงาม 
จากศาลาประชาคม ถึง บานนาย
อุดมศรี หวังเจริญ พรอมวางทอ 
1 จุดๆละ 5 ทอน พรอมไหลทาง 

163,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

3x100x0.15 ม. 

15. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู 12 บานแกใหญ 
จากบานนายสวงน สุโขรัมย ถึง 
ส่ีแยกบอบําบัดน้าํเสียพรอมวาง
ทอระบายน้าํ 5 จุด พรอมไหล
ทาง 

494,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา 

6x1,250x0.15 ม. 
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16. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้าํ
หมู 13 บานตะครอใหม จากบาน
นางแดน สีชมพู ถึง บานนาง
อรศิริ ขาวแกว พรอมบอพัก 

295,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

180 ม. 

17. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู 13 บานตะครอ
ใหม ซอยอูชางนัน 

46,000.00 
สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา 

4x80x0.15 ม. 

18. 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
อาชีพ 

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ 
หลักสูตรการทํายาหมองสูตรรอน 
การทํายาหมองสูตรเย็น น้าํมัน
ทาผม (แฮรโคต) 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายไดในการครอง
ชีพ 

13 หมูบาน 

19. 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
อาชีพ 

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ 
การนวดแผนไทย 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายไดในการครอง
ชีพ 

13 หมูบาน 

20. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการปองกันและอดอบุัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ 
ปลอดภัยจากการจราจร 

6 คร้ัง 

21. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการฝกอบรมใหความรูสราง
เสริมศักยภาพอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อทบทวนความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

1 คร้ัง 

22. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,100,800.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ
เบี้ยความพกิารใหแกคน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด 

จํานวน 12 เดือน 

23. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 13,047,600.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ
ใหแกผูสูงอายุที่มอีายุ 60 ป
บริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามหลักเกณฑที่
กําหนด 

จํานวน 12 เดือน 

24. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 132,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจายเปนสวัสดิการให
ผูปวยเอดสที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

จํานวน 12 เดือน 

25. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแก
ใหญ (โรงเรียนผูสูงอายุ) 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในตําบลแก
ใหญ 

26. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการ
ใหการสงเคราะหแกราษฎรที่
ประสบความทุกขยากเดือดรอน 
และผูดอยโอกาสตลอดท้ัง
ชวยเหลือผูประสบสาธารณะภัย 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อชวยเหลือราษฎรที่
ประสบความทุกขยาก
เดือดรอนผูดอยโอกาสและ 
ผูประสบสาธารณะภัย 

13 หมูบาน 

27. 
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการฝกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุเพือ่เตรียม
ความพรอมในการเขาสูสังคม
ผูสูงอาย ุ

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหผูสูงอายุเตรียมความ
พรอมในการเขาสูสังคม
ผูสูงอาย ุ

13 หมูบาน 

28. 
การพัฒนาดานการ
บริหารการจัดการ
อนุรักษ

โครงการปลูกปาและรักษาปา 50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่ออนุรักษสภาพปาให
สมบูรณเพิ่มขนาดพื้นที่ปาไม 

13 หมูบาน 
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

29. 

การพัฒนาดานการ
บริหารการจัดการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการฝกอบรมสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรีย 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเสริมสรางความรูในการ
ฝกอบรมการทาํเกษตรอินทรี 

13 หมูบาน 

30. 

การพัฒนาดานการ
บริหารการจัดการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

โครงการสงเสริมดานการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ตําบลแกใหญ 

114,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหประชาชนรูวธิีการ
กําจัดขยะ 

13 หมูบาน 

31. 
การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

65,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงคและปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

13 หมูบาน 

32. 
การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการปองกันและแกไขปญหา
โรคพิษสุนัขบา 

56,500.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหสุนัขและแมวไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ไมนอยกวา 80% 
ของจํานวนสุนัขและ
แมว 

33. 
การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงคปองกันและ
กําจัดยุงลาย 

95,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายทําใหเกิดโรคระบาด 

13 หมูบาน 

34. 
การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
ตามโครงการตามพระราชดําริ 
ดานสาธารณสุข 

0.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสงเสริม สนับสนุน
กิจกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข 

13 หมูบาน 

35. 
การพัฒนาดาน
สาธารณสุข 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน ตานยาเสพ
ติด 

150,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี
และ หางไกลยาเสพติด 

13 หมูบาน 

36. 

การพัฒนาดาน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมการอนุรักษ
ประเพณีลอยกระทง 

100,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

1 คร้ัง 

37. 

การพัฒนาดาน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการหลอเทียนพรรษาเพื่อ
สืบสานประเพณีวันเขาพรรษา 

120,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีไทยที่ดีงามไว 

1 คร้ัง 

38. 

การพัฒนาดาน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

65,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อพัฒนามาตรฐานภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

13 หมูบาน 
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39. 

การพัฒนาดาน
การเมือง การ
บริหาร และการ
ปกครอง 

โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตของบุคลากร
ในทองถิ่น 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหเกิดประสิทธภิาพใน
การบริหารงานองคกร 

1 คร้ัง 

40. 

การพัฒนาดาน
การเมือง การ
บริหาร และการ
ปกครอง 

โครงการอบรมความรูเบื้องตน
เกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหเกิดประสิทธภิาพใน
การทํางานและดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

1 คร้ัง 

41. 

การพัฒนาดาน
การเมือง การ
บริหาร และการ
ปกครอง 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษ ี 700,000.00 
สวนการคลัง, กองคลัง, สํานัก
คลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได 

13 หมูบาน 

42. 

การพัฒนาดาน
การเมือง การ
บริหาร และการ
ปกครอง 

โครงการใหความรูเร่ืองการ
ปองกันผลประโยชนทบัซอนและ
การปองกันการทุจริต 

30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใหเกิดประสิทธภิาพใน
การบริหารงานองคกร 

1 คร้ัง 

43. 

การพัฒนาดาน
การเมือง การ
บริหาร และการ
ปกครอง 

โครงการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถิ่น 

10,000.00 
สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น 

13 หมูบาน 

44. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลแกใหญตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

25,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลแกใหญตาม
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

5 แหง 

45. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

40,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหครบทุกดาน 

4 ศูนย 

46. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการวันเด็กแหงชาติ 100,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหเด็กมีความรูคู
คุณธรรมกลาคิด กลา
แสดงออก 

จํานวน 300 คน 

47. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

อุดหนุนโครงการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) 

1,724,580.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียน 

4 โรงเรียน 4 ศพด. 

48. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 

1,546,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลแกใหญ มีงบประมาณ
ในการบริหารศูนย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.แกใหญ 

49. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียน 50,000.00 
สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได
แสดงผลงานในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย 

จํานวน 4 ศูนย 
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ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

50. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอบรมการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา การ
ติดตามและประเมินผล 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการจัด
แผนพัฒนาการศึกษาการ
ติดตามและประเมินผล 

ครู ศพด.และ
เจาหนาที ่

51. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอบรมการจัดทาํส่ือ
และนวัตกรรมการสอน 

30,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการจัดทําส่ือ 

ครู,ครูผูดูแลเด็ก 

52. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกบัการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

40,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กและ
เจาหนาที่กองการศึกษามี
ความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ครูผูดูแลเด็กและ
เจาหนาที่กอง
การศึกษา 

53. 
การพฒันาดาน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบานแกนอย 

540,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียน 

4 โรงเรียน 4 ศพด. 

54. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบานแกใหญ 

1,220,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียน 

4 โรงเรียน 4 ศพด. 

55. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบานจักจรูก 

440,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียน 

4 โรงเรียน 4 ศพด. 

56. 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบานนาเกา 

600,000.00 

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สํานัก
การศึกษา 

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ของเด็กนักเรียน 

4 โรงเรียน 4 ศพด. 
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ฉ. การใชจายงบประมาณ 
  อบต.แกใหญ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จํานวนเงิน 30,030,980 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 
43 โครงการ จํานวนเงิน 26,684,408 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 17 6,058,800.00 15 5,077,800.00 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ     

การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสุข 7 15,100,348.00 7 15,090,243.00 

การพัฒนาดานสาธารณสุข 3 168,104.00 3 168,104.00 

การพัฒนาดานการบริหารการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3 153,528.00 3 153,528.00 

การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

1 99,360.00 1 99,360.00 

การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการ
ปกครอง 

4 755,830.00 4 735,830.00 

การพัฒนาดานการศึกษา 10 5,611,462.30 10 5,359,542.98 

การพัฒนาดานการทองเท่ียว     

รวม 45 27,947,432.30 43 26,684,407.98 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณอบต.แกใหญ ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ช่ือโครงการตามแผน 
งบตาม

ขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจาย คงเหลือ 

1. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานแกใหญ 
จากบานนายประคอง เกษมสุขถึงหวยทัพพล 

684,000.00 683,300.00 683,300.00 700.00 

2. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 บานแกนอย 
(จากท่ีของนางบาน ดาทอง ถึงยุงฉางนางนัยนา สนทอง) 

484,000.00 484,000.00 0.00 0.00 

3. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมูท่ี 3 บานจักจรูก (สายทาง
จากบานนางฉลวย สุขสงวนถึงบานนางอําพร คําแหง) 

222,000.00 222,000.00 222,000.00 0.00 

4. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 บานจักจรูก 
(สายทางจากสามแยกโรงเรียนจักจรูกถึงบานนายวิเศษ เพ่ิมนิตย) 

215,000.00 215,000.00 215,000.00 0.00 

5. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานตะครอ(สาย
ทางจากบานนางเผือ ลัดดาหอมถึงหนองถนน) 

448,000.00 448,000.00 448,000.00 0.00 

6. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงเสริมดินถมถนนและลงหินคลุก หมูท่ี 5 บาน
ตระแบกนอย (จากถนน 214 ถึงบานนางโสภา สนทอง) 

238,000.00 238,000.00 238,000.00 0.00 

7. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บานตระแบก
นอย (สายทางจากสี่แยกตระแบกซ็อปถึงถนนดําเสนอาโพน นาย
สมจิต คงงาม) 

491,000.00 491,000.00 491,000.00 0.00 

8. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 บานนาเกา (สาย
ทางจากถนนคอนกรีตเดิมซอยสุขสําราญถึงถนนลาดยางหมู 3) 

383,500.00 383,500.00 383,500.00 0.00 
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9. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บานทนง 
(จากบานนางฉลวย การินถึงถนนเลี่ยงเมือง) 

199,000.00 199,000.00 199,000.00 0.00 

10. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บานหนองธาตุ 
(สายทางจากถนนขางบานนายสําเนา วราพร ถึงโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพแกใหญ) 

363,000.00 363,000.00 363,000.00 0.00 

11. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บานตาเตน (สาย
ทางจากคุมเพชรตัดเพชรถึงทางเลี่ยงเมืองเสนใหม) 

374,000.00 374,000.00 374,000.00 0.00 

12. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูท่ี 10 บานแกใหญ (จากหนา
บานนายสอถึงคลองชลประทาน) 

497,000.00 497,000.00 0.00 0.00 

13. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 บานจบกงาม 
(สายทางจากบานนางจํานิด พ้ืนบน ถึงถนนบานขนาด หมู 6 ตําบล
แร) 

463,000.00 463,000.00 463,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 บานจบกงาม 
(สายทางจากศาลาประชาคมถึงบานนายอุดมศรี หวังเจริญ) 

163,000.00 163,000.00 163,000.00 0.00 

15. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 12 บานแกใหญ 
(สายทางจากนายสงวน สุโขรัมยถึงสี่แยกบอบําบัดน้ําเสีย) 

494,000.00 494,000.00 494,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 บาน
ตะครอใหม (จากบานนายแดน สีชมพูถึงบานางอรศิริ ขาวแกว) 

295,000.00 295,000.00 295,000.00 0.00 

17. 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 13 บานตะครอ
ใหม (ซอยอูชางนัน) 

46,000.00 46,000.00 46,000.00 0.00 
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18. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและ
สังคมอยูดีมีสุข 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 30,000.00 19,164.00 19,164.00 10,836.00 

19. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและ
สังคมอยูดีมีสุข 

โครงการฝกอบรมใหความรูสรางเสริมศักยภาพอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 

20. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและ
สังคมอยูดีมีสุข 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,100,800.00 2,598,400.00 2,598,400.00 502,400.00 

21. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและ
สังคมอยูดีมีสุข 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 13,047,600.00 12,290,300.00 12,290,300.00 757,300.00 

22. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและ
สังคมอยูดีมีสุข 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 132,000.00 106,000.00 106,000.00 26,000.00 

23. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและ
สังคมอยูดีมีสุข 

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแกใหญ
(โรงเรียนผูสูงอายุ) 

50,000.00 26,484.00 16,379.00 23,516.00 

24. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและ
สังคมอยูดีมีสุข 

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

25. 
การพัฒนาดานการบริหารการจัดการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปาและรักษาปา 50,000.00 15,132.00 15,132.00 34,868.00 

26. 
การพัฒนาดานการบริหารการจัดการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย 30,000.00 29,762.00 29,762.00 238.00 
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27. 
การพัฒนาดานการบริหารการจัดการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริมดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตําบล
แกใหญ 

114,000.00 108,634.00 108,634.00 5,366.00 

28. การพัฒนาดานสาธารณสุข 
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

65,000.00 57,090.00 57,090.00 7,910.00 

29. การพัฒนาดานสาธารณสุข โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคพิษสุนัขบา 56,500.00 21,466.00 21,466.00 35,034.00 

30. การพัฒนาดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและกําจัดยุงลาย 95,000.00 89,548.00 89,548.00 5,452.00 

31. 
การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมการอนุรักษประเพณีวันลอยกระทง 100,000.00 99,360.00 99,360.00 640.00 

32. 
การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
และการปกครอง 

โครงการสงเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
ทองถ่ิน 

20,000.00 19,180.00 19,180.00 820.00 

33. 
การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
และการปกครอง 

โครงการอบรมความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป 20,000.00 19,728.00 19,728.00 272.00 

34. 
การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
และการปกครอง 

คาใชจายในการดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(ระยะ2) 

700,000.00 699,322.00 679,322.00 678.00 

35. 
การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 
และการปกครอง 

โครงการใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนและการ
ปองกันการทุจริต 

30,000.00 17,600.00 17,600.00 12,400.00 

36. การพัฒนาดานการศึกษา โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2563 100,000.00 99,680.00 99,680.00 320.00 

37. การพัฒนาดานการศึกษา คาอาหารเสริม (นม) 1,724,580.00 1,552,337.30 1,330,317.98 172,242.70 
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38. การพัฒนาดานการศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 1,546,000.00 1,348,380.00 1,348,380.00 197,620.00 

39. การพัฒนาดานการศึกษา 
โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การติดตามและ
ประเมินผล 

30,000.00 16,835.00 16,835.00 13,165.00 

40. การพัฒนาดานการศึกษา โครงการฝกอบรมการจัดทําสื่อและนวัตกรรมการสอน 30,000.00 26,100.00 26,100.00 3,900.00 

41. การพัฒนาดานการศึกษา 
โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

40,000.00 34,150.00 21,250.00 5,850.00 

42. การพัฒนาดานการศึกษา อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานแกนอย 540,000.00 492,020.00 487,020.00 47,980.00 

43. การพัฒนาดานการศึกษา อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานแกใหญ 1,220,000.00 1,097,960.00 1,093,960.00 122,040.00 

44. การพัฒนาดานการศึกษา อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานจักจรูก 440,000.00 404,040.00 402,040.00 35,960.00 

45. การพัฒนาดานการศึกษา อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานนาเกา 600,000.00 539,960.00 533,960.00 60,040.00 
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ภาคผนวก 
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Qr code  แบบติดตามประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแกใหญ่ 

https://forms.gle/hL1pDwKXjYWWQsaq5 
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องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
------------------------------------------------- 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ควรลดโครงการและกิจกรรม เนื่องจากมีจํานวนมากเกินไป        

ไมสามารถนํามาดําเนินการจัดทําโครงการไดครบทุกโครงการ เพราะงบประมาณมีจํากัด   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสุข ควรมีการใหความสําคัญในเรื่องของ

การสงเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน ซ่ึงเปนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเปนหลัก ใหแต

ละหมูบานมีการนําโครงการเขามาเพ่ือรองรับเงินอุดหนุนจากหนวยงานตางๆ  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข ควรมีการใหความสําคัญในเรื่องของการบริหารจัดการขยะในชุมชน ซ่ึง

กําลังจะเปนปญหาตอไปในอนาคต รณรงคใหคนในชุมชนรูจักวิธีคัดแยก รูจักวิธีการกําจัดและรีไซเคิลขยะ มี

การไปศึกษาดูงานจากองคกรท่ีบริหารจัดการท่ีดีในเรื่องขยะแลวนํามาบริหารจัดการในตําบลใหเกิดเปน

รูปธรรม  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว ควรมีการจัดโครงการเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีเพ่ือสงเสริมการ

ทองเท่ียวของตําบล สนับสนุน พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีอยูแลว เชน แหลงเรียนรูวิธีชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู

ท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากท่ีผานมา

ประสบปญหาเรื่องน้ําอุปโภค – บริโภค ควรใหความสําคัญกับเรื่องการหาแหลงน้ําเพ่ือรองรับการใชน้ําในการ

อุปโภค – บริโภค ทําการเกษตรของชุมชนในตําบล การปองกันโรคระบาดผลิตผลทางการเกษตร 

คณะกรรมการ ติดตามและประ เ มินผลแผนพัฒนาองคการบริหารส วนตํ าบลแกใหญ                            
ไดดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเสร็จเรียบรอยแลว จึงเสนอรายงานความเห็นดังกลาวขางตนให
ผูบริหาร และผูท่ีเก่ียวของโปรดพิจารณาดําเนินการตามขอเสนอนี้  

 
 

 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
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