
 
 

 

ประกาศ อบต.แกใหญ่ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

*******************************************  
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงาน 
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)      
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
     ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แกใหญ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และ
ผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561          
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.แกใหญ่ ดังนี้  
 
ก. วิสัยทัศน์ 
รวมพลังรัฐราษฎร์พัฒนาชุมชนทุกด้านให้เข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมน้อมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข. พันธกิจ 
1.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง 
2.ส่งเสริมเพ่ิมทักษะและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่ม 
3.ส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4.พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ 
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
6.ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

 

 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
   1. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ให้เป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย 

 
   2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

 
   3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 

 
   4. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

 
   5. การบริการสาธารณะ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 

 

   1. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพมีรายได้เพ่ิม ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ทางด้านการเมืองและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 
   1. งานด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

 
   1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการเมืองและสังคม 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
   1. งานด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

 

   1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึงมาตรฐาน ประชาชนมีทักษะในการประกอบ
อาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
   1. งานด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 
   1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

 
   2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
   3. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

 
   4. เสริมสร้างมาตรฐานและเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและจัดหาแหล่งจ าหน่ายสินค้า 

 
   5. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
   1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
   2. การจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
   3. การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

 
 

 

 

 

 



ง. การวางแผน 

 อบต.แกใหญ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป 

 อบต.แกใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ยุทธศาสตร ์

2561 2562 2563 2564 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

จ า 
นวน 

งบประมาณ 
จ า 

นวน 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

315 343,295,180 28
3 

313,804,340 283 313,804,340 283 313,804,340 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคมอยู่
ดีมีสุข 

49 8,885,000 49 8,885,000 49 8,885,000 49 8,885,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

16 1,342,000 16 1,342,000 16 1,342,000 16 1,342,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการปกครอง 

182 298,669,160 17
9 

298,784,160 179 298,784,160 179 298,514,160 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

44 40,795,300 44 35,886,300 44 35,886,300 44 35,886,300 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

4 400,000 4 400,000 4 400,000 4 400,000 

 

 



 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
 

จ านวน งบประมาณ จ านวน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

10 905,000 10 905,000 10 905,000 10 905,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

18 2,550,000 17 2,420,000 14 2,340,000 14 2,360,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 590,000 7 590,000 6 580,000 6 580,000 

รวม 645 697,431,640 609 663,016,800 605 662,926,800 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนาศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ… 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนาศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2564 

2563 

2562 

2561 



จ. การจัดท างบประมาณ 
      ผู้บริหาร อบต.แกใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยมี   โครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 241 โครงการ งบประมาณ 88,628,927.00 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

   
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 42 37,742,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมีสุข 

17 14,833,825.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 5 640,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการ
ปกครอง 

152 29,353,002.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 15 5,630,100.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2 200,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 160,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 70,000.00 

รวม 241 88,628,927.00 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มี… 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนาศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์… 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่  มีดังนี ้
 

       
ล า  

ดับที่ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน 

ประชาชน ต้าน
ยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000 เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี

ห่างไกลยาเสพติด 

มีการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
มหกรรมกีฬา
เพ่ือมวลชน 

"แซลเลนจ์เดย์" 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี

โอกาสเล่นกีฬา 

มีการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
จากหน้าทาง

เชื่อมไปบ้านระ
หารถึงหน้า
บ้านนาย

ประคอง เกษม
สุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

629,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

วางท่อระบายน้ า
ไม่น้อยกว่า 

1,200 เมตร 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.2 เส้น
ตะวันออกคุ้ม
โคกตาสีจา

กนนลาดยาง
เข้าหมู่บ้านถึง
ถนนคอนกรีต

ไปคุ้มกมด
พร้อมไหล่ทาง
และวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินสะสม 1,041,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

4x400x0.15 
ม. 



5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก
ม.2จากบ้าน
นายทิพวรรณ
ไพเราะ ถึง 
บ้านจักจรูก
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

938,000 เพ่ือปรับสภาพ
ถนนให้สัญจรได้ 

 
สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น 

7x3,000x0.10 
ม. 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการซ่อม
สร้างผิวทาง

พาราแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต 

(โดยวิธี 
Pavament In 

- Place 
Recycling)  
บ้านจักจรูก 

หมู่ที่ 3 

เงินสะสม 2,248,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 610 
เมตร หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อย

กว่า 3,660 
ตารางเมตร   

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้าน

นางมวล 
หลอดแก้ว ถึง
บ้านนายเลือน 
สายไทย พร้อม
วางท่อระบาย

น้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

227,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x200x0.15 
ม. 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้าน
นางศิริรัตน ทัด
รัดชัย ถึงบ้าน
นายสมโถชน์ 
คงกล้าพร้อม
ไหล่ทางและ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

361,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

5x800x0.15 
ม. 



วางท่อระบาย
น้ า 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง

ระบายน้ าจาก
ถนน 214 ถึง 
บ้านนางเชื่อม 
มีพร้อมและ

รอบสนามกีฬา
บ้านตะแบก

น้อย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

418,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและ 

 
เน่าเสีย 

0.60x170 ม. 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหมู่ 
6จากบ้านนาง
ธิดามีสิทธิ์ถึงที่
นานางพิฑูรย์นิ

ถารักษ์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

76,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x200 ม. 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.6 จาก
คอนกรีตเดิม

ซอยสุขส าราญ 
ถึงบ้านจักจรูก
พร้อมไหล่ทาง
ลงหินคลุกและ
วางท่อระบาย

น้ า 

เงินสะสม 1,452,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

5x1,000x0.15 
ม. 

12 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า

ในหมู่บ้านทนง
จากหน้าบ้าน
นางพรม ดวง
ฤทธิ์ถึง หน้า

บ้านนายสมยง
ปันหอม 

เงินสะสม 1,191,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

80x600 ม. 



13 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 

หมู่ 7 จากสาม
แยกคุ้มทนง
น้อยถึงบ้าน
นายโคน 

เงินสะสม 478,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.40x200 ม. 

14 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง

ระบายน้ า จาก
บ้านนาง

ประมวล คิด
ยาว ถึง บ้าน
นางฉลวย กา
รัน ข้างทิศ

เหนือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

659,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

80x500 ม 

15 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ าค
สล.พร้อมสร้าง
รางตัววี พร้อม
บ่อพักจากร้าน
มุ่ยจั้ว ถึงบ้าน
นายวิชัย พะนิ
รัมย์โรงน้ าแข็ง 

เงินสะสม 4,418,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.40x100 ม. 

16 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง

ระบายน้ าซอย
คุ้มประชา

สรรค์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

540,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

4x200x1.15ม. 

17 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยาย
ถนนหมู่ 10
จากสี่แยกแก
ใหญ่ ถึงคลอง
ชลประทาน 

เงินสะสม 1,445,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

ไม่เกิน ข้างละ 
2.00 ม. 



18 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
จากบ้านนาย
แหม ถึงบ้าน
นางสมบัติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

106,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x100x0.15 
ม. 

19 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
จากบ้านนาลิ้น
จี้ ถึงบ้านนาง

เทียก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

53,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x80x0.15 ม. 

20 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.11 

จากบ้านพ.ต.ท.
สุธีศรีพรหม ถึง
บ้านนางบุญ
ลามสามิบัติ 

พร้อมไหล่ทาง 

เงินสะสม 2,991,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

5x2,500x0.15 
ม. 

21 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.11 

จากซอยบ้าน
นางนวลพ่อค้า 
ถึงหนองน้ า

จบกพร้อมราง
ระบายน้ า 

เงินสะสม 74,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x80x0.15 ม. 



22 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ม.
11 จากบ้าน
นายบรรจง ศร
ดอก ถึง สาม
แยกบ้านนาง
สุวรรณา จง

ชนะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

182,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.50x200 ม. 

23 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.11 

จากบ้านนาย
เทือกมีสิทธิ์ ถึง
บ้านนายบุญ
เพ่ิม มีพร้อม
พร้อมไหล่ทาง
และวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินสะสม 643,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

4x800x0.15 
ม. วางท่อขนาด
0.40x1ม.1 จุด 

6 ท่อน 

24 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.12 

จาก
ถนนลาดยาง

คลอง
ชลประทานถึง
ท าเลเลี้ยงสัตว์
พร้อมไหล่ทาง
และวางท่อ 

เงินสะสม 2,112,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

5x1,500x0.15 
ม. 



25 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.12 

จากนานายสม
ชิต เสาพึงดีถึง
นานายวิโรจน ์ 
คงครบพร้อม
วางท่อระบาย
น้ า พร้อมไหล่

ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

435,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x200x0.15 
ม. 

26 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ าม.
13 จากนาง

อมรรัตน์ เพชร
มารถึงสุดคอก
วัวนายประสพ
พวงศรี พร้อม

บ่อพัก 

เงินสะสม 458,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

200 ม. 

27 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการอบรม
ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือให้ประชาชน
รู้จักป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา

เสพติด 

13 หมู่บ้าน 

28 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทาง

ถนนช่วง
เทศกาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความ 

 
ปลอดภัยจาก
การจราจร 

6 ครั้ง 

29 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้สร้าง

เสริมศักยภาพ
อาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือทบทวน
ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 



30 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในพื้นที่
ตามโครงการ

ขอรับเงิน
อุดหนุนจาก

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงาน

ของ
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

260,000 เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมและการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

13 หมู่บ้าน ๆ ละ 
40,000 บาท 

31 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือให้สุนัขและ
แมวได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของ จ านวนสุนัข

และแมว 

32 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริมการ

อนุรักษ์
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

3 ครั้ง 

33 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริต 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน

องค์กร 

3 ครั้ง 



34 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

โครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ

ป้องกัน
ผลประโยชน์

ทับซ้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน

องค์กร 

3 ครั้ง 

35 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและ
แผนชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือก าหนดแนว
ทางการพัฒนา

ท้องถิ่น 

13 หมู่บ้าน 

36 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000 เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กให้ครบทุก

ด้าน 

4 ศูนย์ 

37 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุน

อาหารกลางวัน
(ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

799,100 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ

เด็ก 
 

นักเรียน 

5 โรงเรียน 4 
ศพด. 

38 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุน
ส านักงานเหล่า

กาชาด  จ.
สุรินทร์ใน

โครงการจัดหา
รายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสา
ธารณกุศล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างรายได้น าไป
จัดกิจกรรมสา

ธารณกุศล 

ปีละครั้ง 



39 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การท างานของ

คนท้องถิ่น 
พัฒนาตน 
พัฒนาคน 
พัฒนางาน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ 

และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
การพัฒนาท้องถิ่น 

1 ครั้ง 

40 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

โครงการ
ส่งเสริม

คุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของ
บุคลากรใน

ท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน

องค์กร 

1 ครั้ง 

41 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านจักจรูก 

(สายทางบ้าน
นางคม สม

เจตนา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

432,000 เพ่ือตวามสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้

สัญจรไปมา 

3x500x0.15 
ม. 

42 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กขยายเพิ่ม 
2 ข้างทางหมู่ 
6 จากถนน 

214 ถึงหน้า
วัดบ้านนาเกา 
พร้อมไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

219,000 เพือ่ความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้

ที่สัญจรไปมา 

ข้างละ
1x800x0.15 

ม. 



43 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ยกระดับถนน
ดินพร้อมลงหิน
คลุก ม. 4 จาก
สามแยกนานาง
เกียรติ ที่อุปมา 

ถึงนานาย
ประสิทธิ์  คง
กล้า พร้อมวาง

ท่อ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

439,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x2,500x0.15 
ม. 

44 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 10 จาก

บ้านนาง
ประกอบ ศรี
ไทย ถึงบ้าน
นายเหลี่ยม 

และนายสุนทร 
พร้อมขยายผิว
จราจร 1 เมตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

293,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

40x300 ม. 

45 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ม.
11 จากถนน 
214  ถึงบ้าน
นางสังวาลย์ 
โกสีย์รัตน์ 

พร้อมบ่อพัก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

432,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x200 ม. 

46 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.12 
จากคลอง

ชลประทาน ถึง 
กระท่อมนา
นายวิสิทธิ์ 
จันทร์เพ็ญ 

พร้อมไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

262,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x200x0.15 
ม. 



47 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 

สองข้างทาง ม.
13 จากถนน 
214 ถึงบ้าน
นางรินดา บุญ
สด  และวิจิตร 
ขาวแก้ว พร้อม

บ่อพัก  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

870,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x200 ม. 

48 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพ

สมาชิกสภา
องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือส่งเสริมให้
สมาชิกสภา

ท้องถิ่นได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

49 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการขับขี่
ปลอดภัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือป้องกันและ
ลดการเกิด

อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน 

13 หมู่บ้าน 

50 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา
ในพ้ืนที่ต าบล

แกใหญ่ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

28,000 เพ่ือทบทวน
ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 

51 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
ให้กับผู้น า

ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือทบทวน
ความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 



52 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการนิเทศ
ติดตามและ
ประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

15,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
นิเทศ ติดตาม 

และประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
น าไปสู่การจัด
การศึกษาท่ีได้

มาตรฐาน 

คณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามและ

ประเมินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

และครูผู้ดูแลเด็ก 

53 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
จากต้นสังกัด 

ศพด. 4 ศูนย์ 

54 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
จัดท างานวิจัย
ในชั้นเรียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

0 เพ่ือให้ครูผู้ดูแล
เด็กได้รับความรู้

เกี่ยวกับการจัดท า
งานวิจัย 

4 ศูนย์ 

55 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ฝึกอบรมการ
จัดท าสื่อและ
นวัตกรรมการ

สอน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

0 โครงการฝึกอบรม
การจัดท าสื่อและ
นวัตกรรมการ

สอน 

4 ศูนย์ 

56 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ฝึกอบรมผู็
บริหาร ครู 

และ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา และ
เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษาได้รับ

การพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
เพ่ือน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ต่อไป 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

และเจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา 



57 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพ

การศึกษา
ภายใน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภานใน
จากต้นสังกัด 

ศพด. 4 ศูนย์ 

58 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
และเจ้าหน้ที่
กองการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,000 เพ่ือให้ครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา และ
เจ้าหน้าที่กอง
การศึกษาได้รับ

การพัฒนา
ศักยภาพตนเอง
เพ่ือน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ต่อไป 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

และเจ้าหน้าที่กอง
การศึกษา 

59 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

โครงการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ของ

คนในชาติ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เกิดความ
รักใคร่รองดอก

สมานฉันท์ 

13 หมู่บ้าน 

60 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับ
การหล่อเทียน

พรรษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 เพ่ือส่งเสริมให้มี
การจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ ทางศาสนา 

13 หมู่บ้าน 



61 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 9 
จากบ้านนาง
ล าดวน แสน
กล้า ถึงทีนา
นางปราณี 

เกียวศรี พร้อม
ไหล่ทางและ
วางท่อระบาย

น้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

608,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัย 

 
ต่อผู้สัญจรไปมา

ถนนแข็งแรง 
 
 

5x3,000x1.00
ม. 

62 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.10 

จากหน้าบ้าน
นายทรงศักดิ์ 
ถึงหน้าบ้าน

นางเลย พร้อม
ไหล่ทางและ
วางท่อระบาย

น้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

41,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

3x30x0.15 ม. 

63 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
รณรงค์ป้องกัน

และก าจัด
ยุงลาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย

ท าให้เกิดโรค
ระบาด 

13 หมู่บ้าน 

64 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงิน
ค่าตอบแทน

ประจ า
ต าแหน่งนายก/

รองนายก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,600 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนต าแหน่ง

นายก/รองนายก
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

นายกอบต. 
จ านวน 1 คน/
รองนายกอบต. 
จ านวน 2 คน 



65 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงิน
ค่าตอบแทน
พิเศษนายก/
รองนายก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

45,600 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนต าแหน่ง

นายก/รองนายก
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

นายกอบต. 
จ านวน 1 คน/
รองนายกอบต. 
จ านวน 2 คน 

66 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงิน
ค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก 

อบต. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,720 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนต าแหน่ง
เลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก 

อบต. 

เลขานุการ/ที่
ปรึกษานายก 

อบต. 

67 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงิน
ค่าตอบแทน
สมาชิกสภา

องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,521,320 เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภา

องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น 

สมาชิกสภา
องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น 

68 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเดือน
พนักงาน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,895,840 เป็นเงินเดือน
พนักงาน  

พนักงาน  

69 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงาน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงาน  

70 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินประจ า
ต าแหน่ง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง  
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

พนักงาน  



71 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,134,120 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  

72 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเพ่ิมต่างๆ
ของพนักงาน

จ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

117,660 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  

73 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ

อันเป็น
ประโยชน์แก่

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

รายได้
จัดเก็บเอง 

570,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

74 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน

นอกเวลา
ราชการ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก

เวลาให้กับ
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง
ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ

หรือ
วันหยุดราชการ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

75 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าเช่าบ้าน รายได้
จัดเก็บเอง 

148,800 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าเช้า

บ้านให้แก่
พนักงานส่วน

ต าบลที่มีสิทธิเบิก 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 



76 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

90,800 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร
ของผู้บริหาร 
พนักงานส่วน

ต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

77 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

รายจ่าย
เกี่ยวกับการ

รับรองและพิธี
การ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

0 เพ่ือพัฒนาการ
ท างานขององค์กร 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
รับรองและพิธีการ 

ฯลฯ 

78 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

178,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้ง 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งซ่อม

ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก

สภาท้องถิ่น 

79 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน

หรือจัด
กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานหรือจัด
กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานหรือจัด

กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

80 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป

ราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือพัฒนาการ
ท างานขององค์กร 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการของ

ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 



81 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
และสัมนา  

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ
ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 

เป็นค่าลงทะเบียน
ของผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง 

82 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานทาง

รัฐพิธี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 เพ่ือพัฒนาการ
ท างานขององค์กร 

เป็นค่าใช้จ่าย ค่า
รับรองและพิธีการ 

ฯลฯ 

83 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าถ่ายเอกสาร รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการ 

84 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าเย็บเล่ม
หนังสือหรือ

เข้าปกหนังสือ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเย็บหรือ
เข้าปกหนังสือ 

เป็นค่าจ้างเย็บ
หรือเข้าเล่ม 
ข้อบัญญัติ 
แผนพัฒนา 

เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ฯลฯ 

85 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาจัดท า

ป้ายประกาศ,
บอร์ด,

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร,
ค่าจ้างเขียนป้าย

หรือท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ 

จัดท าป้าย
ประกาศ,บอร์ด,
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร,
ค่าจ้างเขียนป้าย

หรือท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

ฯลฯ 



86 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าธรรมเนียม
และ

ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

122,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียม
รังวัดที่ดิน 

ค่าลงทะเบียน 
ของผู้บริหาร ผู้

ช่วยผู็บริหารพนัง
งานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

สมาชิก อบต.ใน
การ

ประชุมสัมมนา
หรือการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ

ฯลฯ 

ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียม

รังวัดที่ดิน 
ค่าลงทะเบียน 
ของผู้บริหาร ผู้

ช่วยผู็บริหารพนัง
งานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 

สมาชิก อบต.ใน
การ

ประชุมสัมมนา
หรือการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ

ฯลฯ 

87 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดี

ตามค า
พิพากษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค า
พิพากษาในกรณี

ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค า
พิพากษาในกรณี

ต่างๆ 

88 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าจ้างเหมา
บริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา

บุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่

ต่างๆของ อบต. 

ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่

ต่างๆของ อบต. 

89 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การรับเสด็จ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

175,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ

รับเสร็จของ อบต.
แกใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประดับธงทิว 

ตกแต่งสถานที่รับ
เสด็จ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม 

ฯลฯ 



90 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และช่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ 
อบต.แกใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประดับธงทิว 

ตกแต่งสถานที่รับ
เสด็จ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม 

ฯลฯ 

91 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ วัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆภายในส านัก

ปลัด 

ค่าจัดซื้อกระดาษ 
หมึก ดินสอ 

ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป 

กระดาษคาร์บอน 
ลวดเย็บกระดาษ 

ฯลฯ 

92 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

ไม้กวาด แปรง ผ้า
ปูโต๊ะ ถ้วยชาม 

ช้อนส้อม แก้วน้ า 
ฯลฯ 

93 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายวัสดุ
โฆษณาและ

เผยแพร่ 

ค่ากระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน
และสี ฟิล์ม เมม
โมรีการ์ด ฯลฯ 

94 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึก

ส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์ แผ่นกรอง
แสงฯลฯ 



95 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก 

จัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก 

96 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000 เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน ระดับ 
3-6 เพ่ือใช้ใน
กิจการสภา 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน ระดับ 
3-6 เพ่ือใช้ใน
กิจการสภา 

97 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อตู้กระจก
แบบบาน 2 

เลื่อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

24,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้กระจก
แบบบาน 2 เลื่อน 

98 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน 

(มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

16,500 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน 

(มอก.) 

99 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อโต๊ะพับ
หน้าฟอเมก้า

ขาว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

37,500 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะพับ
หน้าฟอเมก้าขาว 

100 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อถังต้มน้ า
ร้อนไฟฟ้าสเตน
เลส ขนาด 30 

เซนติเมตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,400 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อถังต้มน้ า
ร้อนไฟฟ้าสเตน
เลส ขนาด 30 

เซนติเมตร 



101 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 2 

(จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 
2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) 

102 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด
800 VA 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,800 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 

ขนาด800 VA 

103 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกา
รส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเครื่อง

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบ

สิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน 

(OEM) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,800 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุด
โปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเครื่็อง

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ

การใช้งาน
ประเภทติดตั้งมา

จากโรงงาน 
(OEM) 

104 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงาน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงาน  

105 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินประจ า
ต าแหน่ง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

42,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง  
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

พนักงาน  



106 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าจ้างพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

126,600 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  

107 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าจ้างพนักงาน
จ้างทั่วไป 

รายได้
จัดเก็บเอง 

216,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างรายเดือน

พนักงานจ้างทั่วไป 

พนักงาน  

108 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(1)ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบฯและ
กฏหมายให้

เบิกจ่าย 

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างงาน
ก่อสร้าง ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ

ของ
คณะกรรมการ

เปิดซองสอบราคา
หรือประกวด
ราคาฯลฯ 

109 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(2)เงิน
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบลเป็นกรณ๊

พิเศษ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

300,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบลเป็นกรณี

พิเศษ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบลเป็นกรณี
พิเศษ(โบนัส) 
ประจ าปี ของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง 
สังกัดกองคลัง 



110 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(1)ประเภท
เงินเดือน
พนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,659,720 เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วน

ต าบล สังกัดกอง
คลัง 

ผู้อ านวยการกอง
คลัง นักวิชาการ
เงินและบัญชี 

นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการคลัง 
เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 

111 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(2)ประเภทเงิน
ปรับปรุง
เงินเดือน
ประจ าปี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

128,280 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงเงินเดือน
ในการเลื่อนขั้น

เงินเดือนประจ าปี
ของพนักงานส่วน

ต าบล 

พนักงานส่วน
ต าบล สังกัดกอง

คลัง 

112 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(1)เงินเพ่ิมเพ่ือ
การครองชีพ

ชั่วคราว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

48,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมเพ่ือการครอง
ชีพชั่วคราวหรือ
เงินเพ่ิมอ่ืนๆตาม
กฎหมายหรือ

หนังสือสั่งการของ
กระทรวง     
มหาดไทย 

เป็นค่าใช้จ่ายเป็น
เงินเพ่ิมเพ่ือการ
ครองชีพชั่วคราว
หรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆ
ตามกฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการของ

กระทรวง     
มหาดไทย 

113 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน

นอกเวลา
ราชการ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก

เวลาให้กับ
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง
ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ

หรือ
วันหยุดราชการ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 



114 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าเช่าบ้าน รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าเช้า

บ้านให้แก่
พนักงานส่วน

ต าบลที่มีสิทธิเบิก 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

115 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร
ของผู้บริหาร 
พนักงานส่วน

ต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

116 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(1)ค่าเย็บ
หนังสือหรือ

เข้าปกหนังสือ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเย็บหรือ
เข้าปกหนังสือ

หรือเอกสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าจ้างเย็บหรือ
เข้าปกหนังสือ

หรือเอกสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน 

117 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(2)ค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตัก
ปฏิกูลหรือสูบสุขา 

ค่าจ้างในการ
ด าเนินตักปฏิกูล

หรือสูบสุขา 

118 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(3)ค่าบอกรับ
วารสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บอกรับ

หนังสือพิมพ์
รายวัน,บอกรับ
วารสารหรือ
นิตยสารราย

สัปดาห์หรือราย
ปักษ์หรือราย
เดือนและค่า

สิ่งพิมพ์ต่างๆหรือ
ค่าหนังสือ

เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ

ฯลฯ 

ค่าบอกรับ
หนังสือพิมพ์

รายวัน,บอกรับ
วารสารหรือ
นิตยสารราย

สัปดาห์หรือราย
ปักษ์หรือราย
เดือนและค่า

สิ่งพิมพ์ต่างๆหรือ
ค่าหนังสือ

เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ

ฯลฯ 



119 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(4)ค่าธรรมเนีย
มและ

ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ

พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน

จ้าง 

ค่าลงทะเบียนของ
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้างสังกัดกองคลัง 

120 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(5)ค่าจ้างเหมา
บริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา

บริการ
บุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่

ต่างๆของกองคลัง 

ค่าจ้างเหมา
บริการ

บุคคลภายนอก
เพ่ือปฏิบัติงาน
ตามภารกิจและ
อ านาจหน้าที่

ต่างๆของกองคลัง 

121 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

( ุ6)ค่าติดตั้ง
โทรศัพท์หรือ
ปรับปรุงระบบ

โทรศัพท์/
โทรสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างด าเนินการ
ติดต้ัง เคลื่อนย้าย 
ปรับปรุงระบบ

โทรศัพท์
ส านักงาน การ
ติดตั้งระบบ

โทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน การ

ติดตั้งตู้สาขา การ
ติดตั้งระบบ

โทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติเพ่ือความ

สะดวกในการ
ติดต่อสื่อสาร 

ฯลฯ 

ค่าจ้างด าเนินการ
ติดต้ัง เคลื่อนย้าย 
ปรับปรุงระบบ

โทรศัพท์
ส านักงาน การ
ติดตั้งระบบ

โทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน การ

ติดตั้งตู้สาขา การ
ติดตั้งระบบ

โทรศัพท์ตอบรับ
อัตโนมัติเพ่ือ

ความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร

ฯลฯ 



122 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(7)ค่าเช่าพื้นที่
บริการเว็บไซด์
หรือจดโดเมน

เนม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เช่าพ้ืนที่

บริการเว็ปไซค์
หรือจดโดเมนเนม 
ค่าออกแบบเว็ป
ไซค์องค์กรแบบ
แสดงผล สอง

ภาษารองรับการ
เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

ค่าเช่าพื้นที่
บริการเว็ปไซค์

หรือจดโดเมนเนม 
ค่าออกแบบเว็ป
ไซค์องค์กรแบบ
แสดงผล สอง

ภาษารองรับการ
เข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 

123 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(8)ค่าถ่าย
เอกสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

40,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสารต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานของ
กองคลัง 

ค่าถ่ายเอกสาร
ต่างๆ 

124 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(9)ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาจัดท า

ป้ายประกาศ,
บอร์ด

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ 

อบต. ประจ า
หมู่บ้าน ค่าจ้าง

เขียนป้ายหรือท า
ป้าย

ประชาสัมพันธ์ 
หรือท าป้าย

คัดเอ้าท์
ประชาสัมพันธ์ 

หรือจัดท าเอกสาร
หรือจุลสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์ฯลฯ 

ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ายประกาศ,

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารของ 
อบต. ประจ า

หมู่บ้าน ค่าจ้าง
เขียนป้ายหรือท า

ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
หรือท าป้าย

คัดเอ้าท์
ประชาสัมพันธ์ 

หรือจัดท าเอกสาร
หรือจุลสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ

การ
ประชาสัมพันธ์
งานในอ านาจ
หน้าที่หรือ

กิจกรรมอ่ืนๆ 



125 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(1)ค่ารับรองใน
การตอนรับ

บุคคล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่า

ของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองฯลฯ 

ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่า

ของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองฯลฯ 

126 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(2)ค่าเลี้ยง
รับรองในการ

ประชุม
คณะกรรมการ

ต่างๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่า

เครื่องใช้ในการ
รับรอง ค่าบริการ
อ่ืน หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นต้อง

จ่ายในการรับรอง
การประชุม การ

ประชุมสภา 
คณะกรรมการ

ฯลฯ 

ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่า

เครื่องใช้ในการ
รับรอง ค่าบริการ
อ่ืน หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นต้อง

จ่ายในการรับรอง
การประชุม การ

ประชุมสภา 
คณะกรรมการ 

127 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ
จัดท าแผนที่

ภาษ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

400,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีบ ารุงท้องที่ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การด าเนินงาน 
การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์  
ฯลฯ 

128 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป

ราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการของ

ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 



129 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
และสัมมนา  

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ
ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 

เป็นค่าลงทะเบียน
ของผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง 

130 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ 

กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา  

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อหรือจัดท า

พวงมาลัย 
กระเช้าดอกไม้ 
ช่อดิกไม้ ฯลฯ 

มอบหรือวางใน
งานพิธีหรือวัน
ส าคัญต่างๆ  

131 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม  

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ 
อบต.แกใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาหรือ

ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

132 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ วัสดุ 

อุปกรณ์ส านักงาน 
เครื่องใช้ต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดซื้อ
แผงกั้นห้อง พัด
ลมโคจร โต๊ะ 
เก้าอ้ี ตู้ หมึก 

กระดาษ ดินสอ 
ปากกาฯลฯ 

133 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น  

ค่าน้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน ก๊าซ แก๊ส

หุงต้ม 



134 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุโฆษณาและ

เผยแพร่ 

ค่ากระดาษเขียน 
โปสเตอร์ พูกัน

และสี ฟิล์ม      
เมมเมอรีการ์ด

ฯลฯ 

135 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

ค่าจัดซื้อเทป
บันทึกข้อมูล 

หัวพิมพ์หรือเทป
พิมพ์ส าหรับ

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึก

ส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร ์ฯลฯ 

136 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าไฟฟ้า รายได้
จัดเก็บเอง 

250,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ไฟฟ้า  

ค่าใช้กระแสไฟฟ้า  

137 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าน้ าประปา 
ค่าน้ าบาดาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
น้ าประปา ค่าน้ า

บาดาล  

ค่าใช้น้ าประปา  

138 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าบริการ
โทรศัพท์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์ 

ค่าบริการ
โทรศัพท์  



139 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับไปรษณีย์ 

ค่าใช้ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับไปรษณีย์ 

140 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าบริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ไปรษณีย์  

141 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร 

แบบใช้
กระดาษธรรม
ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 

แผ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร  

142 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อตู้กระจก
แบบบาน 2 เลื่อน  

143 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล 
ความละเอียด 

20 ล้าน  
พิกเซล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

14,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง ระบบ

ดิจิตอล 

ค่าจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง 

ระบบดิจิตอล 

144 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล
แบบที่ 2 

(จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่อง

คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 
2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวลผลแบบที่ 
2 (จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) 



145 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก

(Inkjet 
Printer)
ส าหรับ
กระดาษ 
ขนาด A3 

รายได้
จัดเก็บเอง 

23,700 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet 
Printer)ส าหรับ

กระดาษ 
ขนาด A3 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก(Inkjet 
Printer)ส าหรับ

กระดาษ 
ขนาด A3 

146 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ

เด็กอนุบาล
และเด็กชั้น ป.
1 - ชั้น ป.6 
(โรงเรียนบ้าน

แกใหญ่) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,192,000 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ

เด็ก 
 

นักเรียน 

5 โรงเรียน  
4 ศพด. 

147 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ

เด็กอนุบาล
และเด็กชั้น ป.
1 - ชั้น ป.6 
(โรงเรียนบ้าน

นาเกา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

588,000 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ

เด็ก 
 

นักเรียน 

5 โรงเรียน  
4 ศพด. 

148 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ

เด็กอนุบาล
และเด็กชั้น ป.
1 - ชั้น ป.6 
(โรงเรียนบ้าน

แกน้อย) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

524,000 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ
เด็กนักเรียน 

5 โรงเรียน  
4 ศพด. 

149 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ

เด็กอนุบาล
และเด็กชั้น ป.
1 - ชั้น ป.6 
(โรงเรียนบ้าน

จักจรูก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

384,000 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ

เดก็ 
นักเรียน 

5 โรงเรียน  
4 ศพด. 



150 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อเรือ
ท้องแบน
อลูมิเนียม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000 เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อท้องแบน
อลูมิเนียม 

151 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000 เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ 

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ 

152 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงขนาด
ไม่น้อยกว่า 
4,000 ลิตร 
พร้อมอุปกรณ์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

4,500,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อรถยนต์

ดับเพลิงขนาดไม่
น้อยกว่า 4,000 

ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ 

ค่าจัดซื้อรถยนต์
ดับเพลิงขนาดไม่
น้อยกว่า 4,000 

ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ 

153 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเดือน
พนักงาน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,029,320 เป็นเงินเดือน
พนักงาน  

พนักงาน  

154 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงาน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

48,000 เป็นเงินเดือน
พนักงาน  

พนักงาน  

155 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินประจ า
ต าแหน่ง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

42,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง  
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

พนักงาน  



156 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

849,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  

157 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเพ่ิมต่างๆ
ของพนักงาน

จ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

72,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงานจ้าง 

158 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ

อันเป็น
ประโยชน์แก่

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

รายได้
จัดเก็บเอง 

400,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้

ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

159 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน

นอกเวลา
ราชการ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก

เวลาให้กับ
พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้าง
ที่ได้รับอนุมัติให้
ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการปกติ

หรือ
วันหยุดราชการ  

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

160 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าเช่าบ้าน รายได้
จัดเก็บเอง 

114,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าเช้า

บ้านให้แก่
พนักงานส่วน

ต าบลที่มีสิทธิเบิก 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 



161 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร
ของผู้บริหาร 
พนักงานส่วน

ต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

162 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ถ่ายเอกสาร ค่า
เย็บเล่มหนังสือ

หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าติดตั้ง

โทรศัพท์และ
ระบบโทรศัพท์ 

ค่าติดตั้ง
ระบบสื่อสารและ
บริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ 

ค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าเย็บเล่มหนังสือ

หรือเข้าปก
หนังสือ ค่าติดตั้ง

โทรศัพท์และ
ระบบโทรศัพท์ 

ค่าติดต้ัง
ระบบสื่อสารและ
บริการ ค่าจ้าง
เหมาบริการ 

163 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

รายจ่าย
เกี่ยวกับการ

รับรองและพิธี
การ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รับรองในการ

ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ค่า
รับรองในการ
ประชุมหรือ

ประชุม
คณะกรรมการ

ต่างๆ 

ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคล

หรือคณะบุคคล 
ค่ารับรองในการ

ประชุมหรือ
ประชุม

คณะกรรมการ
ต่างๆ 



164 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป

ราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไป
ราชการของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง
สังกัดกอง
การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง
สังกัดกอง
การศึกษา 

165 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
และสัมมนา  

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ

พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง
สังกัดกอง
การศึกษา 

ค่าลงทะเบียนของ
พนักงานส่วน
ต าบลและ

พนักงานจ้าง
สังกัดกอง
การศึกษา 

166 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

225,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา หรือ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ
กองการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา หรือ

ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ

ของกอง
การศึกษา 

167 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ วัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆภายใน
ส านักงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และกอง
การศึกษา 

ค่าจัดซื้อกระดาษ 
หมึก ดินสอ 

ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป ลวด
เย็บกระดาษ กาว 

แฟ้มฯลฯ 



168 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
วัสดุงานบ้านงาน

ครัวของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

และกอง
การศึกษา 

ค่าจัดซื้อแปรง ไม้
กวาด สบู่ 

ผงซักฟอก น้ ายา
ท าความสะอาด 
ภาชนะใส่อาหาร

ฯลฯ 

169 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุ
วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

4,100 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อยาสามัญ

ประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อยาสามัญ
ประจ าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

170 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

ค่าจัดซื้อเทป
บันทึกข้อมูล 

หัวพิมพ์หรือเทป
พิมพ์ส าหรับ

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึก

ส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์ฯลฯ 

171 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าไฟฟ้า รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการและค่า
ใช้กระแสไฟฟ้า 

ค่าบริการและค่า
ใช้กระแสไฟฟ้า 

172 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าน้ าประปา 
ค่าน้ าบาดาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการและ

ค่าธรรมเนียมใช้
น้ าประปา 

ค่าใช้น้ าประปา  



173 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าบริการ
โทรศัพท์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการและค่า

ใช้โทรศัพท์ 

ค่าบริการเช่า
คู่สาย ค่าใช้
โทรศพัท์ 

174 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าบริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบริการและค่า
ใช้อินเตอร์เน็ต 

ค่าบริการคู่สาย
อินเตอร์เน็ต ค่าใช้
อินเตอร์เน็ต ค่า
สมาชิก ค่าจัดซื้อ

เวลา 

175 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน 

(มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

22,000 เพ่ือเป็นค่าจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
ขนาด 2 บาน 

(มอก.) 

176 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อโต๊ะ
ท างานไม้พร้อม
เก้าอ้ีส าหรับ
พนักงานส่วน

ต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

35,000 เพ่ือเป็นค่าจัดหา
ครุภัณฑ์เพ่ือ
ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานไม้พร้อม
เก้าอ้ีส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบลประเภท

ทั่วไป-ช านาญการ
และประเภท
ผู้อ านวยการ

ระดับต้น 

177 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

อุดหนุน
โรงเรียนใน

พ้ืนที่ต าบลแก
ใหญ ่ตาม
โครงการ

ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

25,000 เพ่ือสนับสนุน
การศึกษานักเรียน 

5 แห่ง 



178 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าเช่าบ้าน
(ข้าราชการครู
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เช่าบ้านให้กับ

ข้าราชการครูของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

179 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

ค่าอาหารเสริม
(นม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,768,000 เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของ
เด็กนักเรียน 

จ านวน 5 
โรงเรียน  
4 ศพด. 

180 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อเตียง
สปริงพับได้ 
เบาะ 2 นิ้ว 

ล้อเลื่อน พร้อม
ที่นอน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

16,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเตียงสปริง
พับได้ เบาะ 2 นิ้ว 
ล้อเลื่อน พร้อมที่

นอน 

181 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเดือน
พนักงาน  

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,314,160 เป็นเงินเดือน
พนักงาน 

พนักงาน  

182 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินประจ า
ต าแหน่ง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

42,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

พนักงาน  

183 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  

รายได้
จัดเก็บเอง 

293,560 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  

184 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเพ่ิมต่างๆ
ของพนักงาน

จ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

71,960 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
เพ่ิมต่างๆของ
พนักงานจ้าง

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

พนักงาน  



185 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน

ส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบลเป็นกรณี

พิเศษ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู็

ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

186 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน

นอกเวลา
ราชการ  

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก

เวลาให้กับ
พนักงานส่วน

ต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างที่
ได้รับอนุมัติให้

ปฏิบัติหน้ามี่นอก
เวลาราชการปกติ

หรือ
วันหยุดราชการ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

187 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าเช่าบ้าน รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่าเช่า

บ้านให้แก่
พนักงานส่วน

ต าบลที่มีสิทธิเบิก 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

188 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร
ของผู้บริหาร 
พนักงานส่วน

ต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ 

ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

189 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมา

บริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บ
เล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 

ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บ
เล่มหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 



190 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

รายจ่าย
เกี่ยวกับการ

รับรองและพิธี
การ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

0 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รับรองในการตอน

รับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ค่า
รับรองในการ

ประชุมกรรมการ 

ค่ารับรองในการ
ตอนรับบุคคล

หรือคณะบุคคล 
ค่ารับรองในการ
ประชุมกรรมการ 

191 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป

ราชการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือพัฒนาการ
ท างานขององค์กร 

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการของ

ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 

192 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุง 
และซ่อมแซม

อาคาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุง
และซ่อมแซม

อาคารส าหนักงาน
เพ่ือเป็นสถานที่ใน

การจัดเก็บ
เอกสารที่ส าคัญ 

ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงและ

ซ่อมแซมอาคาร
ส าหนักงานเพ่ือ

เป็นสถานที่ในการ
จัดเก็บเอกสารที่

ส าคัญ 

193 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม
และสัมมนา  

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ
ผู้บริหาร ผู้ช่วย
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน

ต าบล พนักงาน
จ้าง 

เป็นค่าลงทะเบียน
ของผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร 

สมาชิก พนักงาน
ส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง 

194 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

โครงการจัดท า
และปรับปรุงผัง

เมืองรวม
สุรินทร์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

0 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
วางและปรับปรุง

ผังเมืองรวม 
ชุมชนและการวาง

ผังชุมชน การ
พัฒนาบุคคลากร
ขององค์กร ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการ
วางและปรับปรุง

ผังเมืองรวม 
ชุมชนและการวาง

ผังชุมชน การ
พัฒนาบุคคลากร
ขององค์กร ฯลฯ 



195 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และช่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,768,102 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของ 
อบต.แกใหญ่ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา หรือ

ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ

ของกอง
การศึกษา 

196 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อ วัสดุ 

อุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ 

ค่าจัดซื้อกระดาษ 
หมึก ดินสอ 

ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป 

กระดาษคาร์บอน 
ลวดเย็บกระดาษ 

ฯลฯ 

197 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

และวิทยุ 

จัดซื้อฟิวส์ เข็มขัด
รัด สายไฟฟ้า 

เทปพันสายไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟฯลฯ 

198 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุก่อสร้าง รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง 

ค่าจัดซื้อไม้ต่างๆ 
น้ ามันทาไม้  

ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ 

ปูนขาว ทราย อิฐ 
หรือซีเมนต์บล๊อก

ฯลฯ 

199 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

ค่าจัดซื้อเทป
บันทึกข้อมูล 

หัวพิมพ์หรือเทป
พิมพ์ส าหรับ

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึก

ส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบ

เลเซอร์ฯลฯ 



200 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 
ระดับ 1-6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

13,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ี ระดับ 
1-6 

201 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ประจ าโต๊ะ

คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีประจ า
โต๊ะคอมพิวเตอร์ 

202 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าจัดซื้อตู้
เหล็กขนาด 2 
บาน (มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหล็ก
ขนาด 2 บาน 

(มอก.) 

203 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานระดับ 

1-6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

28,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโต๊ะท างาน
ระดับ 1-6 

204 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก

พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

8,600 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank 
Printer) 

205 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด
800 VA 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,600 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 

ขนาด800 VA 



206 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 

207 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวล แบบ
ที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 

นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

44,000 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน

ประมวล แบบที่ 
1 (จอขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

208 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกา
รส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเครื่อง

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบ

สิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน
(OEM)ที่มีลิข
สิทธิ์็ถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,600 เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการ

ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุด
โปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ
เครื่อง

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิ

การใช้งาน
ประเภทติดตั้งมา

จากโรงงาน
(OEM)ที่มีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

209 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

เงินสมทบ
กองทุน

ประกันสังคม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

152,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน

ประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 

พนักงาน,
พนักงานจ้าง 

210 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

######### เพ่ือช่วยเหลือและ
แบ่งเบาภารกิจ
ด้านค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

13 หมู่บ้าน 



211 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,611,200 เพ่ือช่วยเหลือและ
แบ่งเบาภารกิจ
ด้านค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

13 หมู่บ้าน 

212 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

120,000 เพ่ือช่วยเหลือและ
แบ่งเบาภารกิจ
ด้านค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

13 หมู่บ้าน 

213 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

ส ารองจ่าย รายได้
จัดเก็บเอง 

258,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ส ารองจ่ายในกรณี

ฉุกเฉินหรือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ

ประชาชนในกรณี
ฉุกเฉินเร่งด่วนที่

ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้
ล่วงหน้าฯลฯ 

ผู้ประสบภัย
อุทกภัย วาตภัย 
อัคคีภัย น้ าป่า

ไหลหลาก ไฟป่า 
แผ่นดินถล่ม 

214 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

เงินสมทบ
กองทุนประกัน

สุขภาพ
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

148,000 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สบบกองทุน
หลักประกันฯ  

กองทุน 

215 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

เงินสมทบ
กองทุน

สวัสดิการ
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 เพ่ือสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

1 กองทุน 



216 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

เงินสมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ

ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

255,425 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

ข้าราชการท้องถิ่น 

217 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเดือน
นายก/รอง

นายก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

532,080 เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนราย
เดือนต าแหน่ง

นายก/รองนายก
ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

นายก อบต.1 
คน/รองนายก
อบต.จ านวน 2 

คน 

218 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 

800 VA ราคา 
2,800 บาท 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,600 เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

219 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติกา
รส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเครื่อง

คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบ

สิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้ง
มาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
ราคา 3,800 
บาทต่อชุด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,600 เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

มีครุภัณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน 



220 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

21,960 เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงาน 

มีการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 

221 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และสังคม
อยู่ดีมีสุข 

อุดหนุนให้กับ
ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
สุรินทร์ตาม

โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนใน

การให้การ
สงเคราะห์แก่

ราษฎรที่
ประสบความ

ทุกข์ยาก
เดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส

ตลอดทั้ง
ช่วยเหลือผู้
ประสบสา
ธารณภัย 
ประจ าปี

งบประมาณ 
พ.ศ.2561 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 เพ่ืออุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนตาม

โครงการ 

มีการอุดหนุน
งบประมาณกับ

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุนตาม

โครงการ 

222 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ

ผู้บริหาร 
สมาชิกองค์การ

บริหารส่วน
ต าบล ผู้น า

ชุมชน 
ประชาคม

หมู่บ้านและ
ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 เพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน

การพัฒนาท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร ส.
อบต. ผู้น า
หมู่บ้าน 



223 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

โครงการจ้างที่
ปรึกษา เพ่ือ
ศึกษาวิจัย
ประเมินผล
หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ 
ตลอดจน

ส ารวจความ
พอใจของ

ผู้รับบริการต่อ 
อบต. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 เพ่ือศึกษาวิจัย
ประเมินผลส ารวจ
ความพอใจของ
ประชาชนต่อ 

อบต. 

มีการส ารวจความ
พอใจของ

ประชาชนใน
ต าบล 

224 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

(4) 
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
พิจารณาความ

เสียหาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

15,000 เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

มีการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

225 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง

ระบายน้ า หมู่ที่ 
1 จากร้านเรียง

เงินถึงคลอง
ชลประทาน
บ้านแกใหญ่ 

เงินสะสม 3,270,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x1,030 
เมตร 

226 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.จากทาง
โค้งหน้าบ้าน
นายเจต ถึง

หน้าบ้านนาย
ประคอง เกษม

สุข 

เงินสะสม 726,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้

สัญจรไปมา 
สภาพถนนมีความ

มั่นคงแข็งแรง 

3x300x0.15 
เมตร 



227 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
หมู่ที่ 3 จาก

สามแยก
โรงเรียน

สุรินทร์ภักดี ถึง
คุ้มตร าตระสร 
ม.6 พร้อมไหล่
ทางและวางท่อ 

เงินสะสม 2,996,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้

สัญจรไปมา 
สภาพถนนมีความ

มั่นคง 

4x1,500x0.15 
เมตร 

228 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 4 

จากทางหลวง 
214 ไปบ้าน

อาโพน 

เงินสะสม 475,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง

แข็งแรง 

50x800x0.15 
เมตร 

229 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.4 รอบ

ส านักแม่ชี 

เงินสะสม 1,067,000 เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยต่อผู้

สัญจรไปมา 
สภาพถนนมีความ

มั่นคงแข็งแรง 

5x1000x0.15 
เมตร 

230 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง

ระบายน้ าสอง
ข้างทาง ม.5 
จากหน้าร้าน
ตะแบกซ๊อบ 
ถึงสระน้ าตา

ลอย 

เงินสะสม 665,000 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x200 
เมตร 

231 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง

ระบายน้ า หมู่ 
5 จากทางเข้า
บ้านจบกงาม 
กม.8 ถึงสาม
แยกบ้าน พ.ท.
สุธี ศรีพรหม 

เงินสะสม 808,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.60x800 
เมตร 



232 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน

ดินพร้อมลงหิน
คลุก ม.9 จาก
สะพานแกน้อย
ถึงเขตต าบลท่า

สว่าง 

เงินสะสม 398,000 เพ่ือปรับสภาถนน
ให้สัญจรได้
สะดวกและ
ปลอดภัย 

5x200 เมตร 

233 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ม.
13 จากบ้าน
นางวิรินทร์ 

เสาะสิทธิ์ ถึง
บ้านนางส ารูญ 
หฤทัยถาวร 

เงินสะสม 566,000 เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังและเน่า

เสีย 

0.40x100 
เมตร 

234 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการการ
ผลิตน้ าหมัก

ชีวภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตและการใช้

สารเคมี 

มีความรู้ในการท า
น้ าหมักชีวภาพ 

235 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ฝึกอบรมปุ๋ยพืช
สดและว่านพืช
สด (ไถ่กลบตอ

ซัง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตและส่งเสริม

การการเพ่ิม
ผลผลิตทางเกษตร

อินทรีย์ 

มีความรู้ในการท า
เกษตรอินทรีย์ 

236 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตและส่งเสริม
การท าเกษตร

อินทรีย์ 

มีความรู้ในการท า
เกษตรอินทรีย์ 



237 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน
ต าบลแกใหญ่ 
หลักสูตร การ
ถักเสื้อ กระเป๋า 
รองเท้า หมวก 
ผ้าพันคอ ผ้าปู
โต๊ะ พรมเช็ด
เท้า จากไหม

ญี่ปุ่น  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ

และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ 

13 หมู่บ้าน 

238 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน
ต าบลแกใหญ่ 
หลักสูตร การ

ท าน้ ายา
เอนกประสงค์ 
พิมเสน น้ ามัน
นวด การบูร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 เพ่ือส่งเสริมให้
ราษฎรมีอาชีพ

และเกิดรายได้ใน
การครองชีพ 

13 หมู่บ้าน 

239 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูก
หญ้าแฝกตาม

แนว
พระราชด าริ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติและ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

มีการด าเนิน
โครงการฯ 

240 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูก
ป่าและรักษา

ป่า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 เพ่ืออนุรักษ์สภาพ
ป่าให้สมบูรณ์เพ่ิม
ขนาดพ้ืนที่ป่าไม้ 

13 หมู่บ้าน 



241 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม
ในการคัดแยก
ขยะมูลฝอย

และก าจัดของ
เสียอันตรายใน

ชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 เพ่ือให้ประชาชนรู้
วิธีการก าจัดขยะ 

13 หมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
    อบต.แกใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ   โดยได้มี     
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 102 โครงการ  จ านวนเงิน 15,139,752  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 96 โครงการ จ านวนเงิน 12,996,974  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

21 7,083,770.00 20 6,393,770.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคมอยู่ดีมีสุข 

3 44,592.00 3 44,592.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

3 319,837.00 3 319,837.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารการ
ปกครอง 

61 4,999,916.43 58 4,344,228.43 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

7 2,526,345.54 5 1,736,405.54 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2 81,006.00 2 81,006.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3 48,059.00 3 40,909.01 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 36,226.00 2 36,226.00 

รวม 102 15,139,751.97 96 12,996,973.98 

      

 

 

 

 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มดีังนี ้

         

ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชน  
ต้านยาเสพติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

500,000 10,584 ใบสั่งจ้าง 
15/2561 

26/12/2560 5 

          25,000 ใบสั่งจ้าง 
16/2561 

26/12/2560 15 

          2,000 ใบสั่งจ้าง 
17/2561 

26/12/2560 2 

          194,366 21/2561 27/12/2560 15 
          8,000 26/2561 16/01/2561 8 

          4,006 43/2561 08/02/2561 1 

2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
จากหน้าทาง
เชื่อมไปบ้าน
ระหารถึงหน้า
บ้านนาย
ประคอง 
เกษมสุข 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

629,000 534,650 15/2561 16/05/2561 120 

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดินลงหินคลุก
ม.2จากบ้าน
นายทิพวรรณ 
ไพเราะ ถึง 
บ้านจักจรูก
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

938,000 690,000 19/2561 25/05/2561 60 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้าน
นางมวล 
หลอดแก้ว ถึง
บ้านนายเลือน 
สายไทย 
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

227,000 204,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
2/2561 

17/11/2560 30 

5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้าน
นางศิริรัตน์ 
ทัดรัดชัย ถึง
บ้านนาย
สมโภชน์ คง
กล้าพร้อมไหล่
ทางและวาง
ท่อระบายน้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

361,000 323,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
3/2561 

17/11/2560 30 

6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าจาก
ถนน 214 ถึง 
บ้านนางเชื่อม 
มีพร้อมและ
รอบสนาม
กีฬาบ้าน
ตะแบกน้อย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

418,000 405,000 สัญญาจ้าง 
5/2560 

27/11/2560 90 

7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าหมู ่
6จากบ้านนาง
ธิดามีสิทธ์ิถึงที่
นานางพิฑูรย์นิ
ถารักษ ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

76,000 76,000 21/2561 18/06/2561 45 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
จากบ้านนาง
ประมวล คิด
ยาว ถึง บ้าน
นางฉลวย กา
รัน ข้างทิศ
เหนือ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

659,000 579,920 16/2561 16/05/2561 120 

9 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ าซอย
คุ้มประชา
สรรค ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

540,000 475,200 17/2561 16/05/2561 120 

10 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 
10 จากบ้าน
นายแหม ถึง
บ้านนาง
สมบัต ิ

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

106,000 98,200 8/2561 29/12/2560 30 

11 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 
10 จากบ้าน
นาลิ้นจี ้ถึง
บ้านนางเทียก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

53,000 50,200 8/2561 29/12/2560 30 

12 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ม.
11 จากบ้าน
นายบรรจง ศร
ดอก ถึง สาม
แยกบ้านนาง
สุวรรณา  
จงชนะ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

182,000 180,000 สัญญาจ้าง 
13/2561 

24/04/2561 60 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

13 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.12 
จากนานายสม
ชิต เสาพึงดีถึง
นานายวิโรจน ์ 
คงครบพร้อม
วางท่อระบาย
น้ า พร้อมไหล่
ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

435,000 394,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
4/2561 

17/11/2560 30 

14 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ด ี
มีสุข 

โครงการ
อบรมป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 450 80/2561 21/08/2561 2 

          15,000.00 81/2561 21/08/2561 1 
15 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ด ี
มีสุข 

โครงการ
ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 5,000 15/2561 26/12/2560 2 

          10,200.00 14/2561 26/12/2560 2 
          1,350.00 40/2561 09/04/2561 2 

16 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 5,616 32/2561 07/03/2561 2 

          52,565.00 45/2561 08/03/2561 5 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

17 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธร
รมจารีต
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 8,500 ใบสั่งซื้อ 
1/2561 

20/10/2560 5 

          13,956 ใบสั่งจ้าง 
2/2560 

20/10/2560 5 

          28,000 ใบสั่งจ้าง 
3/2561 

20/10/2560 10 

18 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
สร้างความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ป้องกัน
ผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 9,240 46/2561 12/03/2561 5 

          900 33/2561 12/03/2561 2 
          10,780 34/2561 12/03/2561 1 
19 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการกีฬา
สีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

40,000 6,795 38/2561 21/03/2561 3 

          3,000 39/2561 21/03/2561 3 
          1,000 52/2561 21/03/2561 3 
          7,900 53/2561 22/03/2561 2 
20 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

อุดหนุน
โครงการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน (ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

799,100 72,000 1/2561 02/10/2560 60 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

          34,800 2/2561 02/10/2560 60 
          42,000 3/2561 02/10/2560 60 
          42,000 4/2561 02/10/2560 60 
          84,920 18/2561 03/01/2561 59 
          44,560 19/2561 03/01/2561 59 
          47,260 20/2561 03/01/2561 59 
          51,540 21/2561 03/01/2561 59 
          47,040 43/2561 01/05/2561 40 
          22,940 44/2561 01/05/2561 40 
          19,800 45/2561 01/05/2561 40 
          27,300 46/2561 01/05/2561 40 
          82,960 63/2561 02/07/2561 62 
          47,580 64/2561 02/07/2561 62 
          31,720 65/2561 02/07/2561 62 
          47,580 66/2561 02/07/2561 62 

21 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของบุคลากร
ในท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 1,200 75/2561 31/07/2561 2 

          2,450 77/2561 31/07/2561 2 

22 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านจักจรูก 
(สายทางบ้าน
นางคม สม
เจตนา) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

432,000 390,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
1/2561 

17/11/2560 30 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

23 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กขยาย
เพิ่ม 2 ข้าง
ทางหมู่ 6 
จากถนน 
214 ถึงหน้า
วัดบ้านนาเกา 
พร้อมไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

219,000 202,500 10/2561 29/12/2560 30 

24 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ยกระดับถนน
ดินพร้อมลง
หินคลุก ม. 4 
จากสามแยก
นานางเกียรต ิ
ที่อุปมา ถึงนา
นายประสิทธ์ิ  
คงกล้า พร้อม
วางท่อ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

439,000 402,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
7/2561 

07/12/2560 120 

25 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 10 จาก
บ้านนาง
ประกอบ ศรี
ไทย ถึงบ้าน
นายเหลีย่ม 
และนายสุนทร 
พร้อมขยายผิว
จราจร 1 
เมตร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

293,000 293,000 9/2561 29/12/2560 30 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

26 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ม.
11 จากถนน 
214  ถึงบ้าน
นางสังวาลย์ 
โกสียร์ัตน์ 
พร้อมบ่อพัก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

432,000 419,000 สัญญาจ้าง 
6/2561 

27/11/2560 90 

27 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.12 
จากคลอง
ชลประทาน 
ถึง กระท่อม
นานายวิสิทธ์ิ 
จันทร์เพ็ญ 
พร้อมไหล่ทาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

262,000 243,800 11/2561 29/12/2560 30 

28 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
สองข้างทาง 
ม.13 จาก
ถนน 214 ถึง
บ้านนางรินดา 
บุญสด  และ
วิจิตร ขาวแก้ว 
พร้อมบ่อพัก  

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

870,000 739,500 18/2561 16/05/2561 150 

29 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดมีี
สุข 

โครงการขับขี่
ปลอดภัย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 2,592 77/2561 10/08/2561 2 

          10,000 78/2561 16/08/2561 1 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

30 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

10,000 900 70/2561 24/07/2561 2 

          1,050 71/2561 25/07/2561 2 
31 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ฝึกอบรม
ผู้บริหาร ครู 
และ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

150,000 32,000 93/2561 07/09/2561 2 

          5,220 94/2561 07/09/2561 2 
          1,500 95/2561 07/09/2561 2 
          1,080 96/2561 07/09/2561 2 
          900 86/2561 07/09/2561 2 
          3,240 87/2561 07/09/2561 2 
32 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 900 70/2561 24/07/2561 2 

          1,000 76/2561 25/07/2561 2 
33 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
และเจา้หน้าที่
กองการศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

105,000 675 55/2561 16/05/2561 2 

          12,000 61/2561 22/05/2561 4 
          12,000 62/2561 22/05/2561 4 
          1,500 63/2561 16/05/2561 2 
          780 65/2561 17/05/2561 2 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

          1,328 56/2561 17/05/2561 2 
34 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธร
รมจารีต
ประเพณี
และภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับการ
หล่อเทียน
พรรษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

100,000 2,700 67/2561 03/07/2561 3 

          23,850 72/2561 03/07/2561 7 
          4,000 73/2561 09/07/2561 1 
35 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. 9 
จากบ้านนาง
ล าดวน แสน
กล้า ถึงทีนา
นางปราณี 
เกียวศรี พร้อม
ไหล่ทางและ
วางท่อระบาย
น้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

608,000 345,000 20/2561 25/05/2561 60 

36 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กม.10 
จากหน้าบ้าน
นายทรงศักดิ ์
ถึงหน้าบ้าน
นางเลย พร้อม
ไหล่ทางและ
วางท่อระบาย
น้ า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

41,000 38,800 8/2561 29/12/2560 30 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

37 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และก าจดั
ยุงลาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 600 57/2561 21/05/2561 2 

          5,700 58/2561 23/05/2561 19 
          5,700 59/2561 23/05/2561 19 
          5,700 60/2561 23/05/2561 19 
38 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน
ทางรัฐพิธ ี

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 70,000 5/2561 25/10/2560 1 

          35,000 6/2561 25/10/2560 1 
          15,440 74/2561 17/07/2561 3 
39 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าถ่ายเอกสาร รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 4,362 9/2561 15/11/2560 2 

          15,550 53/2561 09/05/2561 2 
          22,480 91/2561 13/09/2561 7 
40 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าโฆษณาและ
เผยแพร ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 500 7/2561 27/10/2560 3 

          504 72/2561 31/07/2561 2 
          8,500 88/2561 07/09/2561 2 
          1,848 89/2561 10/09/2561 2 
          9,000 90/2561 11/09/2561 7 
          4,500 94/2561 18/09/2561 5 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

41 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การรับเสด็จ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

175,000 14,000 ใบสั่งจ้าง 
1/2561 

09/10/2560 1 

          9,800 2/2561 10/10/2560 1 
          41,860 8/2561 10/11/2560 1 
          10,500 ใบสั่งจ้าง 

13/2561 
07/12/2560 1 

          14,000 25/2561 09/02/2561 1 
          10,500 26/2561 09/02/2561 1 
          3,500 27/2561 09/02/2561 1 
          14,000 29/2561 22/02/2561 1 
          24,500 54/2561 11/05/2561 1 
42 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 17,800 28/2561 20/02/2561 2 

          9,000 56/2561 09/04/2561 2 
          2,280 49/2561 23/04/2561 2 
          13,500 50/2561 23/04/2561 2 
          12,800 51/2561 08/05/2561 2 
          3,105 69/2561 09/07/2561 1 
          25,780 93/2561 14/09/2561 10 
43 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 11,100 2/2561 08/11/2560 3 

          25,500 14/2561 06/12/2560 2 
          10,796 55/2561 30/03/2561 2 
          42,600 69/2561 11/06/2561 2 
          11,400 70/2561 13/06/2561 2 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

          13,650 75/2561 24/07/2561 2 
          11,100 104/2561 18/09/2561 5 
44 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 30,700 77/2561 25/07/2561 15 

          11,175 80/2561 06/08/2561 2 
          900 98/2561 07/09/2561 2 
45 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 22,050 3/2561 08/11/2560 3 

          42,100 43/2561 06/02/2561 3 
          15,300 71/2561 20/06/2561 3 
          11,000 87/2561 24/08/2561 3 
          17,400 87/2561 24/08/2561 2 
          19,840 100/2561 12/09/2561 2 
          46,500 103/2561 18/09/2561 5 
46 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเก้าอ้ี
พลาสติก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 60,000 22/2561 28/12/2560 20 

47 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเก้าอ้ี
ส านักงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

108,000 108,000 23/2561 28/12/2560 20 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

48 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้กระจก
แบบบาน 2 
เลื่อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

24,000 24,000 18/2561 26/12/2560 20 

49 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน 
(มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

16,500 16,500 17/2561 26/12/2560 5 

50 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อโตะ๊พับ
หน้าฟอเมก้า
ขาว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

37,500 37,500 23/2561 28/12/2560 20 

51 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อถังต้มน้ า
ร้อนไฟฟ้า  
สเตนเลส 
ขนาด 30 
เซนติเมตร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

25,400 25,400 25/2561 27/12/2560 15 

52 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล
แบบท่ี 2 
(จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 30,000 35/2561 26/01/2561 10 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

53 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด
800 VA 

รายได้
จัดเก็บเอง 

2,800 2,800.0 36/2561 26/01/2561 10 

54 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิก
ารส าหรับ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊กแบบ
สิทธิการใช้
งานประเภท
ติดตั้งมาจาก
โรงงาน 
(OEM) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

3,800. 3,800 37/2561 26/01/2561 10 

55 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(7)ค่าเช่าพ้ืนท่ี
บริการเว็บไซด์
หรือจดโดเมน
เนม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

10,000 7,000 60/2561 08/05/2561 5 

56 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(9)ค่าโฆษณา
และเผยแพร ่

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,00 110,932 92/2561 14/09/2561 15 

57 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

(2)ค่าเลีย้ง
รับรองในการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ต่างๆ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 3,000 ใบสั่งจ้าง 
4/2561 

24/10/2560 1 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

          3,000 31/2561 23/02/2561 1 
          690 66/2561 21/05/2561 1 
          3,000 62/2561 13/06/2561 1 
          3,000 ไม่ท าข้อตกลง 01/08/2561 1 

          3,000 ไม่จัดท า
สัญญา 

20/08/2561 1 

          3,000 ไม่จัดท า
สัญญา/
ข้อตกลง 

31/08/2561 1 

          3,000 ไมจัดท า
สัญญา/บันทึก
ข้อตกลง 

04/09/2561 1 

          3,000 ไม่จัดท า
สัญญา/
ข้อตกลง 

07/09/2561 1 

58 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าใช้จ่ายใน
การ
ด าเนินการ
จัดท าแผนที่
ภาษี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

400,000 20,000 73/2561 31/07/2561 61 

          20,000 74/2561 31/07/2561 61 
          63,975 78/2561 02/08/2561 2 
          33,100 82/2561 20/08/2561 2 
59 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม  

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 1,201.61 30/2561 23/02/2561 1 

          9,500 47/2561 20/04/2561 2 
          2,046.91 68/2561 05/07/2561 1 
          9,970 79/2561 14/08/2561 2 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

60 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 20,000 4/2561 08/11/2560 3 

          23,695 48/2561 21/03/2561 3 
          37,026 68/2561 25/05/2561 2 
          19,166 101/2561 14/09/2561 2 

61 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

200,000 21,450 5/2561 14/11/2560 3 

          22,300 28/2561 17/01/2561 2 
          46,360 49/2561 21/03/2561 3 
          41,250 67/2561 25/05/2561 2 
          68,400 99/2561 11/09/2561 3 
62 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร 
แบบใช้
กระดาษธรรม
ส่งเอกสารได้
ครั้งละ 20 
แผ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000 18,000 6/2561 24/11/2560 10 

63 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 60,000 8/2561 28/11/2560 15 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

64 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจติอล 
ความละเอียด 
20 ล้าน  
พิกเซล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

14,000 14,000 7/2561 24/11/2560 7 

65 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล
แบบท่ี 2 
(จอภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

60,000 60,000 38/2561 26/01/2561 10 

66 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
(Inkjet 
Printer)
ส าหรับ
กระดาษขนาด 
A3 

รายได้
จัดเก็บเอง 

23,700 23,700 39/2561 26/01/2561 10 

67 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเรือ
ท้องแบน
อลูมิเนียม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000 80,000 59/2561 25/04/2561 60 

68 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเลื่อยโซ่
ยนต ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

18,000 18,000 43/2561 25/04/2561 3 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

69 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่ง
บริการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

130,000 9,000 บันทึก
ข้อตกลง 

01/11/2560 30 

          9,000 บันทึก
ข้อตกลง 

01/11/2560 30 

          9,000 บันทึก
ข้อตกลง 

01/11/2560 30 

          9,000 บันทึก
ข้อตกลง 

01/11/2560 30 

          9,000 บันทึกตกลง
จ้างเหมา
บริการ 

01/12/2560 31 

          9,000 บันทึกตกลง
จ้างเหมา
บริการ 

01/12/2560 31 

          9,000 บันทึกตกลง
จ้างเหมา
บริการ 

01/12/2560 31 

          9,000 บันทึกตกลง
จ้างเหมา
บริการ 

30/11/2560 31 

70 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

225,000 3,849.86 61/2561 25/05/2561 1 

          10,740 83/2561 23/08/2561 3 
          200,000 สัญญาจ้าง

เลขท่ี 
28/2561 

30/08/2561 30 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

71 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 4,900 11/2561 01/12/2560 3 

          59,660 42/2561 06/02/2561 3 
          690 54/2561 29/03/2561 30 
          66,365 79/2561 06/08/2561 2 
          2,100 82/2561 20/08/2561 5 
72 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

70,000 70,000 92/2561 06/09/2561 2 

73 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

4,100 4,000 88/2561 28/08/2561 2 

74 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 15,470 51/2561 21/03/2561 3 

          83,690 97/2561 07/09/2561 2 
75 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อตู้เหล็ก 
ขนาด 2 บาน 
(มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

22,000 22,000 16/2561 26/12/2560 5 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

76 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อโตะ๊
ท างานไม้
พร้อมเก้าอี้
ส าหรับ
พนักงานส่วน
ต าบล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

35,000 35,000 19/2561 26/12/2560 5 

77 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 

ค่าอาหารเสรมิ
(นม) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

1,768,000 858,018.22 สัญญาซื้อขาย
เลขท่ี 
1/2561 

30/10/2560 130 

          211,953.28 2/2561 19/04/2561 32 
          415,023.04 3/2561 22/06/2561 62 
          200,583 4/2561 20/08/2561 30 
78 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเตยีง
สปริงพับได้ 
เบาะ 2 นิ้ว 
ล้อเลื่อน 
พร้อมท่ีนอน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

16,000 16,000 20/2561 26/12/2560 20 

79 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

1,768,102 2,300 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
10/2561 

21/11/2560 2 

          16,200 ใบสั่งจ้างเลขท่ี 
12/2561 

01/12/2560 15 

          17,2930 22/2561 16/01/2561 3 
          100,000 สัญญาจ้าง

เลขท่ี 
12/2561 

28/03/2561 30 

          2,800 48/2561 20/04/2561 2 
          158,000 50/2561 24/04/2561 30 
          12,750 52/2561 09/05/2561 2 
          313,000 21/2561 30/05/2561 30 
          59,800 22/2561 08/08/2561 30 
          63,800 23/2561 08/08/2561 30 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

         
          259,000 24/2561 08/08/2561 30 
          50,000 25/2561 08/08/2561 30 
          3,761.05 76/2561 09/08/2561 1 
          188,000 สัญญาจ้าง

เลขท่ี 
26/2561 

16/08/2561 15 

          145,000 29/2561 30/08/2561 15 
          17,400 84/2561 29/08/2561 15 
          356,900 31/2561 25/09/2561 30 
80 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุส านักงาน รายได้
จัดเก็บเอง 

50,000 39,965 47/2561 21/03/2561 3 

81 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

150,000 116,940 84/2561 21/08/2561 3 

82 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุก่อสร้าง รายได้
จัดเก็บเอง 

80,000 79,800 89/2561 29/08/2561 7 

83 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

100,000 81,050 27/2561 17/01/2561 2 

          18,660 50/2561 21/03/2561 3 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

84 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี 
ระดับ 1-6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

13,000 12,000 9/2561 28/11/2560 15 

85 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ประจ าโต๊ะ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,000 7,000 10/2561 28/11/2560 15 

86 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อตู้
เหล็กขนาด 2 
บาน (มอก.) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 30,000 11/2561 28/11/2560 15 

87 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ท างานระดับ 
1-6 

รายได้
จัดเก็บเอง 

28,000 27,000 13/2561 28/11/2560 15 

88 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์(Ink 
Tank Printer) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

8,600 8,600 32/2561 26/01/2561 10 

89 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด
800 VA 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,600 5,600 33/2561 26/01/2561 10 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

90 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร ์

รายได้
จัดเก็บเอง 

20,000 20,000 12/2561 28/11/2560 15 

91 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวล แบบ
ที่ 1 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

44,000 44,000 31/2561 26/01/2561 10 

92 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิก
ารส าหรับ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้
งานประเภท
ติดตั้งมาจาก
โรงงาน
(OEM)ที่มี
ลิขสิทธิถ์ูกต้อง
ตามกฎหมาย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,600 7,600 34/2561 26/01/2561 10 

93 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 
ราคา 2,800 
บาท 

รายได้
จัดเก็บเอง 

5,600 5,600 40/2561 26/01/2561 10 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

94 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิก
ารส าหรับ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
และเครื่อง
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก แบบ
สิทธิการใช้
งานประเภท
ติดตั้งมาจาก
โรงงาน 
(OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
ราคา 3,800 
บาทต่อชุด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

7,600 7,600 41/2561 26/01/2561 10 

95 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้บริหาร 
สมาชิก
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล ผู้น า
ชุมชน 
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

200,000 6,000 29/2561 18/01/2561 2 

          51,000 30/2561 18/01/2561 3 
          1,740 23/2561 18/01/2561 2 

          6,240 24/2561 23/01/2561 1 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

96 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเมือง 
การบริหาร
การปกครอง 

โครงการจ้างท่ี
ปรึกษา เพื่อ
ศึกษาวิจัย
ประเมินผล
หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ 
ตลอดจน
ส ารวจความ
พอใจของ
ผู้รับบริการต่อ 
อบต. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

30,000 25,000 สัญญาจ้าง
เลขท่ี 
27/2561 

24/08/2561 35 

97 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
ผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 1,000 90/2561 30/08/2561 1 

          1,000 91/2561 30/08/2561 1 
          6,720 ไม่จัดท า

สัญญา/
ข้อตกลง 

31/08/2561 1 

98 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย ์

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 300 82/2561 23/08/2561 1 

          8,000 85/2561 23/08/2561 1 
          6,500 ไม่จัดท า

สัญญา/
ข้อตกลง 

23/08/2561 1 

99 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน
ต าบลแกใหญ่ 
หลักสตูร การ
ท าน้ ายา
เอนกประสงค์ 
พิมเสน น้ ามัน
นวด การบูร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

50,000 504 41/2561 09/04/2561 2 

          14,300 42/2561 10/04/2561 2 



ล า 
ดับที ่

ยุทธ 
ศาสตร ์

โครงการ 

แหล่ง 
ที่มา 
งบ 

ประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะ    
เวลา
การ

ด าเนิน 
งาน 

          9,735 57/2561 10/04/2561 2 
100 ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูก
ป่าและรักษา
ป่า 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

20,000 9,000 75/2561 31/07/2561 2 

          6,450 ไม่ท าข้อตกลง 01/08/2561 1 

101 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมใน
การคัดแยก
ขยะมูลฝอย
และก าจดัของ
เสียอันตราย
ในชุมชน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

30,000 432 35/2561 15/03/2561 1 

          13,000 36/2561 15/03/2561 1 
          7,344 37/2561 16/03/2561 2 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.แกใหญ่ 

           

ยุทธ 
ศาสตร์ 

แผนการ
ด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นว
น 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นว
น 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นว
น 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นว
น 

งบ 
ประมาณ 

จ า 
นว
น 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

31
5 

######
### 

42 ######
### 

21 ######
### 

20 ######
### 

20 ######
### 



ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และสังคมอยู่ดีมี
สุข 

49 ######
### 

17 ######
### 

3 44,592.
00 

3 44,592.
00 

3 44,592.
00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

16 ######
### 

5 ######
### 

3 ######
### 

3 ######
### 

3 ######
### 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหารการ
ปกครอง 

18
2 

######
### 

15
2 

######
### 

61 ######
### 

58 ######
### 

52 ######
### 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

44 ######
### 

15 ######
### 

7 ######
### 

5 ######
### 

5 ######
### 



ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

4 ######
### 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10 ######
### 

2 ######
### 

2 81,006.
00 

2 81,006.
00 

2 81,006.
00 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

18 ######
### 

5 ######
### 

3 48,059.
00 

3 40,909.
01 

2 23,520.
00 



ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 ######
### 

3 70,000.
00 

2 36,226.
00 

2 36,226.
00 

2 36,226.
00 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมแิสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทยีบตามขั้นตอน 

เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์ 
 
 

 

0 50 100 150 200 250 300 350

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนาศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ… 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

0.00 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนาศิลปวฒันธรรมจารีตประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสัญญา 

อนุมัติงบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ช.ผลการด าเนินงาน 

    อบต.แกใหญ่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2561 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ  ประสบ
ผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
    อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย  ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  
 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ต้านยาเสพติด 
 (ใส่รูป) 
 2. โครงการวางท่อระบายน้ าจากหน้าทางเชื่อมไปบ้านระหารถึงหน้าบ้านนายประคอง เกษมสุข 
 (ใส่รูป) 
 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมวล หลอดแก้ว ถึงบ้านนายเลือน  สายไทย พร้อม

วางท่อระบายน้ า 
 (ใส่รูป) 
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางศิริรัตน ทัดรัดชัย ถึงบ้านนายสมโถชน์ คงกล้าพร้อม

ไหล่ทางและวางท่อระบายน้ า 
 (ใส่รูป) 
 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจากถนน 214 ถึง บ้านนางเชื่อม มีพร้อมและรอบสนามกีฬาบ้านตะแบก

น้อย 
 (ใส่รูป) 
 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ 6จากบ้านนางธิดามีสิทธิ์ถึงที่นานางพิฑูรย์นิถารักษ์ 
 (ใส่รูป) 



 7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า จากบ้านนางประมวล คิดยาว ถึง บ้านนางฉลวย การัน ข้างทิศเหนือ 
 (ใส่รูป) 
 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าซอยคุ้มประชาสรรค์ 
 (ใส่รูป) 
 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนายแหม ถึงบ้านนางสมบัติ 

 (ใส่รูป) 
 10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 จากบ้านนาลิ้นจี้ ถึงบ้านนางเทียก 
 (ใส่รูป) 
 11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.11 จากบ้านนายบรรจง ศรดอก ถึง สามแยกบ้านนางสุวรรณา จงชนะ 

 (ใส่รูป) 
 12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.12 จากนานายสมชิต เสาพึงดีถึงนานายวิโรจน์  คงครบ

พร้อมวางท่อระบายน้ า พร้อมไหล่ทาง 
 (ใส่รูป) 
 13. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (ใส่รูป) 
 14. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
 (ใส่รูป) 
 15. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 (ใส่รูป) 
 16. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง 
 (ใส่รูป) 
 17. โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 (ใส่รูป) 
 18. โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (ใส่รูป) 
 19. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในท้องถิ่น 
 (ใส่รูป) 
 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (สายทางบ้านนางคม สมเจตนา) 

 (ใส่รูป) 
 21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายเพ่ิม 2 ข้างทางหมู่ 6 จากถนน 214 ถึงหน้าวัดบ้านนา

เกา พร้อมไหล่ทาง 
 (ใส่รูป) 
 22. โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม. 4 จากสามแยกนานางเกียรติ ที่อุปมา ถึงนานายประสิทธิ์  

คงกล้า พร้อมวางท่อ 
 (ใส่รูป) 



 23. โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 10 จากบ้านนางประกอบ ศรีไทย ถึงบ้านนายเหลี่ยม และนายสุนทร 
พร้อมขยายผิวจราจร 1 เมตร 

 (ใส่รูป) 
 24. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.11 จากถนน 214  ถึงบ้านนางสังวาลย์ โกสีย์รัตน์ พร้อมบ่อพัก 

 (ใส่รูป) 
 25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 จากคลองชลประทาน ถึง กระท่อมนานายวิสิทธิ์ จันทร์

เพ็ญ พร้อมไหล่ทาง 
 (ใส่รูป) 
 26. โครงการวางท่อระบายน้ า สองข้างทาง ม.13 จากถนน 214 ถึงบ้านนางรินดา บุญสด  และวิจิตร ขาว

แก้ว พร้อมบ่อพัก  
 (ใส่รูป) 
 27. โครงการขับขี่ปลอดภัย 
 (ใส่รูป) 
 28. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (ใส่รูป) 
 29. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 (ใส่รูป) 
 30. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้ที่กองการศึกษา 
 (ใส่รูป) 
 31. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการหล่อเทียนพรรษา 
 (ใส่รูป) 
 32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 9 จากบ้านนางล าดวน แสนกล้า ถึงทีนานางปราณี เกียวศรี 

พร้อมไหล่ทางและวางท่อระบายน้ า 
 (ใส่รูป) 
 33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.10 จากหน้าบ้านนายทรงศักดิ์ ถึงหน้าบ้านนางเลย พร้อม

ไหล่ทางและวางท่อระบายน้ า 
 (ใส่รูป) 
 34. โครงการรณรงค์ป้องกันและก าจัดยุงลาย 
 (ใส่รูป) 
 35. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
 (ใส่รูป) 
 36. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทางรัฐพิธี 
 (ใส่รูป) 
 37. ค่าถ่ายเอกสาร 
 (ใส่รูป) 
 38. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
 (ใส่รูป) 



 39. ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ 
 (ใส่รูป) 
 40. ค่าบ ารุงรักษาและช่อมแซม 
 (ใส่รูป) 
 41. วัสดุงานบ้านงานครัว 
 (ใส่รูป) 
 42. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 (ใส่รูป) 
 43. จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก 
 (ใส่รูป) 
 44. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
 (ใส่รูป) 
 45. จัดซื้อตู้กระจกแบบบาน 2 เลื่อน 
 (ใส่รูป) 
 46. จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 
 (ใส่รูป) 
 47. จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว 
 (ใส่รูป) 
 48. จัดซื้อถังต้มน้ าร้อนไฟฟ้าสเตนเลส ขนาด 30 เซนติเมตร 
 (ใส่รูป) 
 49. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

 (ใส่รูป) 
 50. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด800 VA 
 (ใส่รูป) 
 51. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้

งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 
 (ใส่รูป) 
 52. (7)ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซด์หรือจดโดเมนเนม 
 (ใส่รูป) 
 53. (2)ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ 
 (ใส่รูป) 
 54. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
 (ใส่รูป) 
 55. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 (ใส่รูป) 
 56. จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 
 (ใส่รูป) 



 57. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
 (ใส่รูป) 
 58. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้าน พิกเซล 
 (ใส่รูป) 
 59. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

 (ใส่รูป) 
 60. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)ส าหรับกระดาษขนาด A3 
 (ใส่รูป) 
 61. จัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียม 
 (ใส่รูป) 
 62. จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 
 (ใส่รูป) 
 63. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 (ใส่รูป) 
 64. วัสดุส านักงาน 
 (ใส่รูป) 
 65. วัสดุงานบ้านงานครัว 
 (ใส่รูป) 
 66. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 (ใส่รูป) 
 67. จัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) 
 (ใส่รูป) 
 68. จัดซื้อโต๊ะท างานไม้พร้อมเก้าอ้ีส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
 (ใส่รูป) 
 69. ค่าอาหารเสริม(นม) 
 (ใส่รูป) 
 70. จัดซื้อเตียงสปริงพับได้ เบาะ 2 นิ้ว ล้อเลื่อน พร้อมที่นอน 
 (ใส่รูป) 
 71. วัสดุส านักงาน 
 (ใส่รูป) 
 72. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 (ใส่รูป) 
 73. วัสดุก่อสร้าง 
 (ใส่รูป) 
 74. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 (ใส่รูป) 
 75. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี ระดับ 1-6 



 (ใส่รูป) 
 76. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีประจ าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
 (ใส่รูป) 
 77. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) 
 (ใส่รูป) 
 78. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 1-6 
 (ใส่รูป) 
 79. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
 (ใส่รูป) 
 80. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด800 VA 
 (ใส่รูป) 
 81. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
 (ใส่รูป) 
 82. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

 (ใส่รูป) 
 83. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้

งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)ที่มีลิขสทิธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

 (ใส่รูป) 
 84. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,800 บาท 
 (ใส่รูป) 
 85. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  แบบสิทธิการใช้

งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800 บาทต่อชุด 

 (ใส่รูป) 
 86. โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน  ประชาคมหมู่บ้าน

และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 (ใส่รูป) 
 87. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตน้ าหมักชีวภาพ 
 (ใส่รูป) 
 88. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
 (ใส่รูป) 
 89. โครงการปลูกป่าและรักษาป่า 
 (ใส่รูป) 
 90. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและก าจัดของเสียอันตราย

ในชุมชน 
 (ใส่รูป) 

 



    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์    
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.แกใหญ่ ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณา การ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  ตุลาคม 2561 

 

         
 
         (นายประกาศิต   จันทน์หอม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

 


