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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

(ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
******************************************* 

    ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ 30 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ดังนั้นเพ่ือการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อบต.แกใหญ จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรอบ 6 เดือน งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ อบต.แกใหญ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของ อบต.แกใหญ 
    "รวมพลังรัฐราษฎรพัฒนาชุมชนทุกดานใหเขมแข็ง รวมแรงอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง " 

ข. พันธกิจ ของอบต.แกใหญ 
     

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อบต.แกใหญไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 9 ยุทธศาสตร ดังนี ้
    ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    การพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ 
    การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสุข 
    การพัฒนาดานสาธารณสุข 
    การพัฒนาดานการบริหารการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
    การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง 
    การพัฒนาดานการศึกษา 
    การพัฒนาดานการทองเท่ียว 

 
 
 



ง. การวางแผน 
    อบต.แกใหญ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 
    อบต.แกใหญ ไดประกาศใชแผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา  
5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 

2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
จํานว

น 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ 12 2,260,000.00 12 2,260,000.00 14 2,360,000.00 14 2,360,000.00 14 2,360,000.00 

การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสุข 31 18,220,000.00 32 18,320,000.00 38 18,770,000.00 39 18,870,000.00 39 18,870,000.00 

การพัฒนาดานสาธารณสุข 15 1,890,000.00 15 1,890,000.00 15 1,890,000.00 17 1,930,000.00 17 1,930,000.00 

การพัฒนาดานการบริหารการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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

การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

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

การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการ
ปกครอง 

23 3,425,000.00 23 3,425,000.00 22 3,325,000.00 22 3,325,000.00 22 3,325,000.00 

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

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

รวม 126 48,625,000.00 132 50,150,000.00 144 50,598,000.00 147 50,738,000.00 147 50,738,000.00 
 

    จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารอบต.แกใหญ ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 48 
โครงการ งบประมาณ 11,753,500 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน - - 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ 2 40,000.00 

การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสุข 4 150,000.00 

การพัฒนาดานสาธารณสุข 6 565,000.00 

การพัฒนาดานการบริหารการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 150,000.00 

การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 3 50,000.00 

การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง 4 80,000.00 

การพัฒนาดานการศึกษา 11 4,517,500.00 

การพัฒนาดานการทองเที่ยว - - 

รวม 48 11,753,500.00 
 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 
การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บาน
ตระแบกนอย เสนถนน 214 ไปบานนางสุภา สนทอง 

355,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรไปมาและมีสภาพถนนมีความ
ม่ันคงแข็งแรง 

3x175x0.15ม. 

2. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางถนน คสล.บานแกใหญหมูที่ 1จาก
หนาบานนายแกด สงวนชื่อถึงทางเกวียน 

499,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

5x800x0.15 ม. 

3. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 
บานจบกงาม เสนบานนางบุญลาม สามิบัติไปบานนาง
สมจิตร สําราญ 

266,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

3x250x0.15 

4. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 
บานจบกงาม เสนบานนางสังวาลย โกสียรัตนไปบาน
นายเกษม ดวงมณี 

242,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

5x400x0.15 

5. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บาน
แกนอย เสนบานนางนงนภัส อดทน 

200,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

3x125x0.15 

6. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บาน
แกนอย เสนบานนายสุเทพ บุญสุยา ไปถนนเลี่ยงเมือง
ใหม 

299,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาถนนมีความม่ันคงแข็งแรง 

5x550x0.15 

7. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บาน
ตาเตน เสนถนนลาดยางบานตาเตน-บานระไซรตําบล
นาดีไปเขตบานระเภาวตําบลทาสวาง 

499,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

4x850x0.15 

8. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บาน
จักจรูก เสนกระทอมนางสุพิน สาลีทองไปบานนายสมัย 
สาลีทอง 

499,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

3x400x0.15 

9. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บาน
ตะแบกนอย จากตระแบกช็อปถึงสุดซอย 

112,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาถนนมีความม่ันคงแข็งแรง 

3x50x0.15 

10. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 6 เสนโรงเรียนบาน
นาเกาไปหมูที่ 11 

462,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรไปมาสภาถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

4x160x0.15 

11. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บาน
หนองธาตุ เสนบานนางฉลวย ที่อุปมา 

400,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

4x175x0.15 

12. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําพรอมขยายไหลทาง
บานแกใหญ หมูที่ 10 จากสี่แยก ITV ถึง คุมหนองเสือ 

498,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือแกปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย 450 ม. 

13. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา หมูที่ 13 บานตะครอ
ใหม เสนบานหมอสุนีย ศรีเพชรไปถนนเลี่ยงเมืองใหม 

427,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือแกปญหาน้ําทวมขังและเนาเสีย 310 ม. 

14. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บานแกใหญ หมูที่ 
12 จากบานนายวิโรจน คงครบ ถึงถนนชาง 

448,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรไปมาสภาถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

4x800 

15. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 4 
บานตะครอ เสนทางเขาหมูบานถนนเลี่ยงเมืองถึง
ทางเขาหมูบานฝงถนนปทมานนท 214 

499,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

5x2150x0.15 

16. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูที่ 7 
บานทนง เสนบานนายสําราญ กลาหาญถึงถนนเลี่ยง
เมืองใหม 

496,000.00 
สํานัก/กองชาง, สํานัก
ชาง, กองโยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

4x260x0.05 

17. 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
อาชีพ 

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ หลักสูตรการทํายา
หมองสูตรรอน การทํายาหมองสูตรเย็น น้ํามันทาผม 
(แฮรโคต) 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพและ
เกิดรายไดในการครองชีพ 

13 หมูบาน 

18. 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
อาชีพ 

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ การนวดแผนไทย 20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพและ
เกิดรายไดในการครองชีพ 

13 หมูบาน 



19. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการปองกันและอดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนไดรับความ 
ปลอดภัยจากการจราจร 

6 ครั้ง 

20. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการฝกอบรมใหความรูสรางเสริมศักยภาพ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือทบทวนความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 

21. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหผูสูงอายุเตรียมความพรอมใน
การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

13 หมูบาน 

22. 
การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
และสังคมอยูดีมีสุข 

โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับ อัคคีภัย 30,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือทบทวนความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

1 ครั้ง 

23. การพัฒนาดานการบริหารการ
จัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการปลูกปาและรักษาปา 50,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ืออนุรักษสภาพปาใหสมบูรณเพ่ิม
ขนาดพ้ืนที่ปาไม 

13 หมูบาน 

24. การพัฒนาดานการบริหารการ
จัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

โครงการสงเสริมดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนตําบลแกใหญ 

100,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหประชาชนรูวิธีการกําจัดขยะ 13 หมูบาน 

25. 
การพัฒนาดานสาธารณสุข โครงการฝกอบรมใหความรูสิทธิของผูบริโภค 20,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมความรูเกี่ยวกับสิทธิของ
ผูบริโภค 

3 ครั้ง 

26. 
การพัฒนาดานสาธารณสุข 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูก
เธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

65,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือรณรงคและปองกันโรคพิษสุนัข
บา 

13 หมูบาน 

27. 

การพัฒนาดานสาธารณสุข โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคพิษสุนัขบา 60,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหสุนัขและแมวไดรับการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

ไมนอยกวา 
80% ของ
จํานวนสุนัขและ
แมว 

28. 
การพัฒนาดานสาธารณสุข โครงการรณรงคปองกันและกําจัดยุงลาย 120,000.00 

สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือทําลายแหลงเพาะพันธุยุงลายทํา
ใหเกิดโรคระบาด 

13 หมูบาน 

29. 
การพัฒนาดานสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการตาม
พระราชดําริ ดานสาธารณสุข 

0.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข 

13 หมูบาน 

30. 
การพัฒนาดานสาธารณสุข 

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตานยา
เสพติด 

300,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสรางสุขภาพที่ดีและ 
หางไกลยาเสพติด 

13 หมูบาน 

31. การพัฒนาดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมการอนุรักษประเพณีลอยกระทง 0.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย 1 ครั้ง 

32. การพัฒนาดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการหลอเทียนพรรษาเพ่ือสืบสานประเพณีวัน
เขาพรรษา 

50,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ืออนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยที่
ดีงามไว 

1 ครั้ง 

33. การพัฒนาดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 0.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนามาตรฐานภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

13 หมูบาน 

34. 
การพัฒนาดานการเมือง การ
บริหาร และการปกครอง 

โครงการอบรมความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป 20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานและดําเนินชีวิตประจําวัน 

1 ครั้ง 

35. 
การพัฒนาดานการเมือง การ
บริหาร และการปกครอง 

โครงการฝกอบรมการปลูกฝงคานิยมในการเปน
ขาราชการที่ดี 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองคกร 

3 ครั้ง 

36. 
การพัฒนาดานการเมือง การ
บริหาร และการปกครอง 

โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ิน 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ใหแกผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ิน 

1 ครั้ง 



37. 
การพัฒนาดานการเมือง การ
บริหาร และการปกครอง 

โครงการใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนและการปองกันการทุจริต 

20,000.00 
สํานักปลัด อบจ., 
สํานักปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด อบต. 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองคกร 

1 ครั้ง 

38. การพัฒนาดานการศึกษา โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 40,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กให
ครบทุกดาน 

4 ศูนย 

39. การพัฒนาดานการศึกษา โครงการวันเด็กแหงชาติ 0.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหเด็กมีความรูคูคุณธรรมกลาคิด 
กลาแสดงออก 

จํานวน 300 คน 

40. การพัฒนาดานการศึกษา โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 1,585,500.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ มี
งบประมาณในการบริหารศูนย 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.
แกใหญ 

41. การพัฒนาดานการศึกษา โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียน 30,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงผล
งานในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย 

จํานวน 4 ศูนย 

42. การพัฒนาดานการศึกษา โครงการนิเทศติดตามและประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการ
นิเทศ ติดตามและประเมินศูนย
พัฒนาเด็กเล็กนําไปสูการจัด
การศึกษาที่ไดมาตรฐาน 

จํานวน 4 ศูนย 

43. การพัฒนาดานการศึกษา โครงการฝกอบรมการจัดทําสื่อและนวัตกรรมการสอน 30,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กไดรับความรู
เกี่ยวกับการจัดทําสื่อ 

ครู,ครูผูดูแลเด็ก 

44. การพัฒนาดานการศึกษา 
โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

30,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือใหครูผูดูแลเด็กและเจาหนาที่
กองการศึกษามีความรูเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ครูผูดูแลเด็กและ
เจาหนาที่กอง
การศึกษา 

45. การพัฒนาดานการศึกษา 
อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน
บานแกนอย 

567,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก
นักเรียน 

4 โรงเรียน 4 
ศพด. 

46. การพัฒนาดานการศึกษา 
อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน
บานแกใหญ 

1,134,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก
นักเรียน 

4 โรงเรียน 4 
ศพด. 

47. การพัฒนาดานการศึกษา 
อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน
บานจักจรูก 

483,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก
นักเรียน 

4 โรงเรียน 4 
ศพด. 

48. การพัฒนาดานการศึกษา 
อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน
บานนาเกา 

588,000.00 
สํานัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของเด็ก
นักเรียน 

4 โรงเรียน 4 
ศพด. 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
อบต.แกใหญ มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/     ลง
นามในสัญญา รวม 23 โครงการ จํานวนเงิน 10,708,500 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ จํานวนเงิน 
1,854,246 ลานบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน     

การพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ     

การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสุข 1 25,440.00 1 25,440.00 

การพัฒนาดานสาธารณสุข     

การพัฒนาดานการบริหารการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 5,440.00   

การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน     

การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง     

การพัฒนาดานการศึกษา 5 1,828,806.00 5 1,828,806.00 

การพัฒนาดานการทองเที่ยว     

รวม 7 1,859,686.00 6 1,854,246.00 

 



รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ ท่ีมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบตามขอบญัญัติ/ 

เทศบญัญัติ 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

(บาท) 
หนวยดําเนินการ หมายเหตุ ดําเนินการ

แลวเสร็จ 
ระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 
ยกเลิก/ไม
ดําเนินการ 

1. 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 บานตระแบกนอย จาก
ถนน 214 ไปบานนางสุภา สนทอง 

355,000.00  /   0.00 กองชาง 2,000.00 

2. 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 1 บานแกใหญ จากบานนาย
แกด สงวนชื่อ ถึงทางเกวียน 

499,000.00  /   0.00 กองชาง 2,200.00 

3. 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 บานจบกงาม เสนบาน
นางบุญลาม สามิบัติไปบานนางสมจิตร 
สําราญ 

266,000.00  /   0.00 กองชาง 2,100.00 

4. 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 11 บานจบกงาม เสนบาน
นางสังวาลย โกสียรัตนไปบานนายเกษม 
ดวงมณี 

242,000.00  /   0.00 กองชาง 2,000.00 

5. 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 บานแกนอย เสนบานนาง
นงนภัส อดทน 

200,000.00  /   0.00 กองชาง 2,000.00 

6. 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 บานแกนอย เสนบานนาย
สุเทพ บุญสุยา ไปถนนเลี่ยงเมืองใหม 

299,000.00  /   0.00 กองชาง 2,500.00 

7. 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 บานตาเตน เสน
ถนนลาดยางตาเตน - บานระไซร ตําบล
นาดี ไปเขตบานระเภาร ตําบลทาสวาง 

499,000.00  /   0.00 กองชาง 2,200.00 

8. 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 3 บานจักจรูก เสนกระทอม
นางสุพิน สาลีทองไปบานนายสมัย สาลี
ทอง 

499,000.00  /   0.00 กองชาง 2,100.00 

9. 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 บานตระแบกนอย จาก
รานตระแบกช็อปถึงสุดซอย 

112,000.00  /   0.00 กองชาง 2,000.00 

10. 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 6 บานนาเกา เสนโรงเรียน
บานนาเกาไปหมูที่ 11 

462,000.00  /   0.00 กองชาง 4,000.00 

11. 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8 บานหนองธาตุ เสนบาน
นางฉลวย ที่อุปมา 

400,000.00  /   0.00 กองชาง 2,000.00 

12. 
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา หมูที่ 
10 บานแกใหญ จากแยก ไอ ที วี ถึงคุม
หนองเสือ 

498,000.00  /   0.00 กองชาง 6,000.00 

13. 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา หมูที่ 
13 บานตะครอใหม จากสามแยกหมอ
สุนีย ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยงเมืองใหม 
293 

427,000.00  /   0.00 กองชาง 7,000.00 

14. 
โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู
ที่ 12 บานแกใหญ จากบานนายวิโรจน 
คงครบ ถึงถนนชาง 

448,000.00  /   0.00 กองชาง 2,300.00 

15. 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนก
รีต หมูที่ 4 บานตะครอ เสนทางเขา
หมูบานถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเขาหมูบาน
ถนนปทมานนท 214 

499,000.00  /   0.00 กองชาง 19,000.00 

16. 
โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนก
รีต หมูที่ 7 บานทนง เสนบานนาย
สําราญ กลาหาญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม 

496,000.00  /   0.00 กองชาง 18,900.00 



17. 
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาล 

50,000.00 /    25,440.00 สํานักปลัดฯ 24,560.00 

18. 
โครงการสงเสริมดานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลแกใหญ 

100,000.00  /   0.00 สํานักปลัดฯ 94,560.00 

19. 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 1,585,500.00 /    559,356.00 กองการศึกษาฯ 1,026,144.00 

20. 
อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนบานแกนอย 567,000.00 /    262,500.00 กองการศึกษาฯ 304,500.00 

21. 
อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนบานแกใหญ 1,134,000.00 /    540,750.00 กองการศึกษาฯ 593,250.00 

22. 
อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนบานจักจรูก 483,000.00 /    214,200.00 กองการศึกษาฯ 268,800.00 

23. 
อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนบานนาเกา 588,000.00 /    252,000.00 กองการศึกษาฯ 336,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2565 
อบต.แกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0 - -     

2.การพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ 14 2,360,000.00 2 40,000.00     

3.การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสุข 39 18,870,000.00 4 150,000.00 1 25,440.00 1 25,440.00 

4.การพัฒนาดานสาธารณสุข 17 1,930,000.00 6 565,000.00     

5.การพัฒนาดานการบริหารการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

8 680,000.00 2 150,000.00 1 5,440.00   

6.การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

10 1,000,000.00 3 50,000.00     

7.การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง 22 3,325,000.00 4 80,000.00     

8.การพัฒนาดานการศึกษา 32 22,143,000.00 11 4,517,500.00 5 1,828,806.00 5 1,828,806.00 

9.การพัฒนาดานการทองเที่ยว 5 430,000.00 - -     

รวม 147 50,738,000.00 48 11,753,500.00 7 1,859,686.00 6 1,854,246.00 
 

ช. ผลการดําเนินงาน 
      อบต.แกใหญ ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป 2565 ในเขตพ้ืนท่ี โดยไดรับความรวมมือ การ
สงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการตางๆ ประสบผลสําเร็จดวยดี 
กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง   
    ท้ังนี้ หากประชาชนทุกทานหรือหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของมีขอสงสัยหรือมีความประสงคจะเสนอความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.แกใหญทราบ เพ่ือจะไดพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินการ ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะตอไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันท่ี 4 เมษายน 2565 
 
 
 
 
                                                                        (นายพิสูตร  ดีเลิศ) 
                                                              นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 
 

 

 

 

 



 

สรุปปญหาอุปสรรครายละเอียดและขอเสนอแนะการดําเนินงาน ป 2565 
อบต.แกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 
ปญหาอุปสรรค                   

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ยังประสบปญหา
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแกใหญตอง
ดําเนินการตามมาตรการการปองกันโรคระบาดของโรคดังกลาวอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีคําสั่งและ
ประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอของจังหวัดสุรินทร มีผลตอการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ท่ีมีลักษณะเปนการรวมคนเปนจํานวนมาก หรือเสี่ยงตอการแพรระบาด
ของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไมสามารถดําเนินการตอไปได ทําใหผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาทองถ่ินมีเปาหมายลดลงองคการบริหารสวนตําบลแกใหญไดดําเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
แกไข แผนพัฒนาทองถ่ิน และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตามขอบัญญัติงบประมาณ และระเบียบกฎหมาย
รวมท้ังหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปตามสถานการณ และสนองความ
ตองการของประชาชนและเกิดประโยชนสูงสุดในพ้ืนท่ีของตําบลแกใหญดวยความเหมาะสม 
  

 ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากการแพรระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพรระบาดอยู
ในปจจุบัน และยังเปลี่ยนแปลงสายพันธุท่ีเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงมากข้ึน องคการบริหารสวน
ตําบลแกใหญ  จึงไดมีการเตรียมความพรอมในการรองรับสถานการณเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามมาตรการ
อยูเสมอ ในการกําหนดยุทธศาสตร  การวางแผน  การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ ควรตองมี
การวิเคราะหขอมูลใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน  พรอมท้ังตอบสนองความตองการของประชาชน
และเกิดประโยชนสูงสุดและการดําเนินงานเปนอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา โปรงใส เพ่ือใหการแกไข
ปญหาเปนไปตามความตองการอยางแทจริง 

ท้ังนี้ ภาคประชาชน หนวยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผูมีสวนไดเสีย สามารถใหขอเสนอแนะให
คําปรึกษา แนะนํา ตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดโดยตรงตอผูบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ หรือใหขอมูลผานระบบเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ
http://www.kaeyai.go.th หรือติดตอใหขอมูลไดท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 225 หมู
ท่ี 2 ตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000 
หมายเลขโทรศัพท 0-4404-0141 ในวันและเวลาราชการ 
 

http://www.kaeyai.go.th/
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