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คํานํา 

 
  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  ฉบับนี้ องคการบริหารสวนตําบล
แกใหญ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาโดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการในระยะ 5 ป เพ่ือใหสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2561 - 2564) ตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงทบวงกรมตางๆจังหวัดและอําเภอ และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาอําเภอและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ รวมถึงวิธีการแกไขปญหาและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนท่ีอยูในเขตตําบล 

  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 ฉบับนี้ เปนแผนแมบทท่ีใชเปน
เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาตําบล ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุจุดมุงหมายของการ
พัฒนากอใหเกิดผลในการตอบสนองความตองการของประชาชน ชวยลดความขัดแยงและขจัดความซับซอนในการทํางาน 
ตลอดจนเปนการใชทรัพยากรในการพัฒนาท่ีมีอยูอยางจํากัดใหไดผลอยางคุมคา ทําใหตําบลมีเปาหมายและทิศทางใน
การพัฒนาอยางชัดเจนสามารถมองเห็นเปนรูปธรรม ท้ังทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
การเมืองการบริหารและดานทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนการประสานความรวมมือในการพัฒนาของทุกฝายไมวาจะเปน
ตําบล สวนราชการตางๆ ภาคเอกชนประชาชนและองคกรอ่ืนๆ ทําใหเกิดการพัฒนาแบบมีสวนรวม โดยยึดถือ
ผลประโยชนของประชาชนเปนท่ีต้ัง มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายของการพัฒนาและ
นอกจากนี้แผนพัฒนาฉบับนี้  ยังใชเปนเครื่องมือควบคุมการใชจายงบประมาณการติดตามตรวจสอบ และการควบคุมการ
ดําเนินงานใหตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ีตั้งไว 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดรับความอนุเคราะหและความรวมมือ
ดวยดี จากสวนราชการตางๆ ภาคเอกชนประชาชนและองคกรตางๆ ในการจัดหาขอมูลและสํารวจความตองการดาน
ตางๆ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฉบับนี้คงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและการปฏิบัติงาน กอใหเกิดการรวมมือและ
สรางความเขาใจอันดีในการพัฒนารวมกัน ท้ังภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขตตําบล เปนแนวทางในการ
สรางสรรคสังคมใหนาอยู และพัฒนาตําบลแกใหญใหเจริญกาวหนาดังท่ีตั้งเปาหมายไวตอไป 

 

งานนโยบายและแผน  
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

        กันยายน 2562 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562   
............................................................ 

 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ไดประกาศการใช

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ไปเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 นั้น 

เนื่องจากการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) ของ
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ยังไมครอบคลุมและสามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลแกใหญ ตามท่ีกําหนดไว จึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับขอเท็จจริงและ
สถานการณปจจุบัน ท้ังนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2561 หมวด 4 ขอ 22 โครงการ/กิจกรรม ท่ีเพ่ิมเติมในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2561–2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562 นี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญมากท่ีสุด ตามภารกิจและอํานาจหนาท่ี พรอมกันนี้ยังเปนการเชื่อมโยงระหวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  และหรือโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ในการแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนภายในตําบลแกใหญอยางเปนภาพรวม 

ฉะนั้น องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562  เพ่ือนําไปสูแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาทองถ่ินในรูปแบบของการจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 
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สวนท่ี  1 
บทนํา 

1. เหตุผลและความจําเปน 
 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดยกรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) เปน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 17 โดยผานกระบวนการจัดทําประชาคม

ทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องการซักซอม

แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเทศบาลหรือองคการ

บริหารสวนตําบล เมืองพัทยา ใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหแลวเสร็จในวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 ซ่ึงในสวนขององคการ

บริหารสวนตําบลแกใหญไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เสร็จสิ้นและไดประกาศใช เม่ือวันท่ี 15 

มิถุนายน 2562 เพ่ือเปนกรอบแนวทางการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียบรอย

แลวนั้น 
  

  เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาองคกร และสถานการณดานการพัฒนาตามโครงสรางการแบงงาน มีการ

เปลี่ยนแปลงท้ังดานจํานวนบุคลากรท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีมีขอระเบียบกฎหมายท่ี

เปลี่ยนแปลงอยูอยางตอเนื่อง และในการบริหารงานทองถ่ินในพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบทในพ้ืนท่ี 

ในชุมชน และประชาชนท่ีมีปญหาความเดือดรอน และความตองการในการพัฒนาท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจน

สถานการณทางการเงิน การคลังขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญท่ีมีอยูคอนขางจํากัด และเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ี

สอดคลองกับเหตุการณ ท่ีเปนจริงและเปนปจจุบันมากท่ีสุด จึงมีความจําเปนตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 –

2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2562 ข้ึน ซ่ึงถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 17 โดยผานกระบวนการจัดทํา

ประชาคมทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง

การซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562  

  2.1 เพ่ือใหการจัดทําโครงการในการแกปญหาตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม 

ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 มีความสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีและสถานการณในปจจุบันมากท่ีสุด 

  2.2 เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความ

จําเปนเรงดวนในการแกไขปญหา บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 

  2.3 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการกอสราง และพ้ืนท่ีจะดําเนินการใหมีความสอดคลองกับ

สภาพพ้ืนท่ีเปนจริง เปนปจจุบัน และใกลเคียงมากท่ีสุด 
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  2.4 ความจําเปนในดานการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

โครงสรางดานบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจึงตองมีการจัดหา

เครื่องมือเครื่องใชใหมีเพียงพอตอจํานวนผูปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนท่ี และชุมชนท่ีเพ่ิมข้ึน เชน ดานสาธารณสุข ดาน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันภัยตางๆ ดานการศึกษา การบริการสาธารณะ และโครงสรางพ้ืนฐาน 

สําหรับบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแกใหญ และตําบลหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 

3. ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1พ.ศ.2562 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และใหใชขอความตอไปนี้แทน  

“ขอ ๒๒ เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดํา 

เนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอม

เหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตาม

มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน

ประกาศใช 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแกใหญจึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม       

ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562 นี้ข้ึน เพ่ือใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน และเพ่ือให

สามารถแกไขปญหา ความจําเปนเรงดวน ทันตอสถานการณในปจจุบัน อีกท้ังใชเปนกรอบในการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณตอไป  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 



8 

 

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน      8 4,631,000 8 4,631,000 8 4,631,000 24 13,893,000 

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
 

        
  

  

 
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 

        
  

  

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      54 76,833,000 54 76,833,000 54 76,833,000 162 230,499,000 

 1.10 แผนงานการเกษตร      5 14,250,000 5 14,250,000 5 14,250,000 15 42,750,000 

 1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม     67 95,714,000 67 95,714,000 67 95,714,000 201 287,142,000 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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 บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป             

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน             

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

  1.4 แผนงานการศึกษา             

  1.5 แผนงานสาธารณสุข             

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห             

 1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     5 500,000 5 500,000 5 500,000 15 1,500,000 

 
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ               
  

      

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                       

 1.10 แผนงานการเกษตร             

 1.11 แผนงานงบกลาง             

รวม     5 500,000 5 500,000 5 500,000 15 1,500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสงัคมอยูดีมีสขุ 

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป             

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน             

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

  1.4 แผนงานการศึกษา             

  1.5 แผนงานสาธารณสุข             

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห             

 1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน             

 1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ             

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 1.10 แผนงานการเกษตร             

 1.11 แผนงานงบกลาง             

รวม             

แบบ ผ. 01 
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บัญชสีรปุโครงการพัฒนา    

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณสุข 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
 

            

 
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 

            

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 1.10 แผนงานการเกษตร              

 1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบรหิารการจดัการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                        
 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน                        
  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                        
  1.4 แผนงานการศึกษา                     

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
 

        
  

  

 
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 

        
  

  

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 1.10 แผนงานการเกษตร              

 1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม             

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน              

 
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 

            

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 1.10 แผนงานการเกษตร              

 1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม             

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมอืง การบริหาร และการปกครอง 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
 

            

 
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 

            

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 
1.1
0 

แผนงานการเกษตร  
            

 
1.1
1 

แผนงานงบกลาง  
            

รวม             

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานการศึกษา 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
 

            

 
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 

            

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 
1.1
0 

แผนงานการเกษตร  
            

 
1.1
1 

แผนงานงบกลาง  
            

รวม             

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป              

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
 

        
  

  

 
1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
 

        
  

  

 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 
1.1
0 

แผนงานการเกษตร  
            

 
1.1
1 

แผนงานงบกลาง  
            

รวม             

 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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สวนที่ 3 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ท่ี แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปริมาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล.บานแกใหญ         
หมูที่ 1 จากขางบานนายจันทร แสงสวาง ถึง
ทางเชื่อมถนนหมูที่ 12 พรอมไหลทางและวาง
ทอ 

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยตอผู สัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

6x1,300x0.15 ม. 0 0 4,680,000 4,680,000 4,680,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,300 ม 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

2 โครงการขยายไหลทาง บานแกใหญ หมูท่ี 1 
จากศาลาประชาคม ถึง บริษัทอายิโนะโมะโตะ 

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยตอผู สัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

ขางละ 1 ม.       
ยาว 800 ม. 

0 0 480,000 480,000 480,000 ขยายไหลทางขางละ 1 
ม. ยาว 800 ม. 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. บานแกใหญ          
หมูที่ 1 จากหนาบานนายแกด สงวนชื่อ ถึง
ทางเกวียน พรอมไหลทางและวางทอ 

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยตอผู สัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

5x800x0.15  ม. 0 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 800 ม 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

4 
 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําหมูที่  1      
บานแกใหญ สายทางจากรานเรียงเงินถึงแยก
ไอทีวี  

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 509 ม. 0 0 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 509 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

5 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําหมูที่ 1 บาน
แกใหญ สายทางจากแยก ไอทีวี มาคลอง
ชลประทานบานแกใหญ 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 510 ม. 0 0 1,780,000 1,780,000 1,780,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 510 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

6 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําหมูที่  1      
บานแกใหญ จากบานนายวิโรจน ผาผิวดี ถึง 
หวยทัพพล 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 1,009 ม. 0 0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 1,009 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

7 
 

โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุก 
บานแกนอย หมูที่2 จาก ที่นางออนศรี ต้ัม
งาน ถึง ที่นายกิตติ มุลาลินน 

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยตอผูสัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

5x400  ม. 0 0 450,000 450,000 450,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 400 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการกอสรางถนน คสล. บานแกนอย หมู
ท่ี 2 จากบานนายสุเทพ บุญสุยา ถึงถนน
เล่ียงเมืองใหม  

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยตอผูสัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

5x550x0.15ม. 0 0 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 550 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

9 โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุก 
บานแกนอย หมูที่ 2 จากถนนชาง ถึง ถนน
เล่ียงเมืองใหม  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

5x1,300 ม. 0 0 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,300 ม 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

10 โครงการกอสรางระบายน้ํา บานแกนอย 
หมูที่ 2 จากบานนายประยูร ถึงขางกําแพง
วัดทางทิศตะวันตก 

เพื่อแกปญหาน้ํ าทวมขั ง
และเนาเสีย 
 

ยาว200 ม. 0 0 700,000 700,000 700,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 200 ม. 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

11 
 

โครงการขยายไหลทาง บานแกนอย หมูที่ 
2 คุมกมด  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

ขางละ 1 เมตร 
ระยะทาง 700 

ม. 

0 0 420,000 420,000 420,000 ขยายไหลทางขางละ1ม. 
ความยาวไมนอยกวา 

700 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

12 โครงการกอสรางถนน คสล. บานแกนอย หมู
ที่ 2 จากเสนคุมโคกรัง ไปบานจักจรูก    

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยตอผูสัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

4x2,000x0.15ม. 0 0 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 2,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

13 
 

โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บาน
จักจรูก หมูที่ 3 จากคุมตรําตะสร หมูที่ 6 
ถึงบานสองชั้นตําบลนาดี  

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยตอผูสัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

6x1,500 ม. 0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,500 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

14 โครงการกอสรางถนนคสล. บานจักจรูก 
หมูที่ 3 สายทางสามแยกโรงเรียนสุรินทร
ภักดี ไปคุมตรําตะสร     

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยตอผูสัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

5X1,010X0.15 ม. 0 0 3,100,000 3,100,000 3,100,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,010 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 



20 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
15 โครงการกอสรางถนน คสล. บานจักจรูก      

หมูที่ 3 จากศาลาประชาคม ถึงทางแยกลาด
ยางสายตาเตน-  ระไซร       

เพื่ อความสะดวกและ
ป ล อ ด ภั ย ต อ ผู สั ญ จ ร 
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4x1,350x0.15ม. 0 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,350 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

16 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
จักจรูก      หมูที่ 3 จากศาลาประชาคม ถึง
บานนางสมัน เขียนดี       

เพื่อแกปญหานํ้าทวมขัง
และเนาเสีย 

500 ม. 0 0 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 500 ม. 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

17 โครงการกอสรางถนน คสล.บานตะครอ  
หมูที่  4 จากบานนายหาญ จันทรนุภา      
ถึงถนนเล่ียงเมือง  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจร 
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

5x800x0.15 ม. 0 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 800 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

18 โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุก 
บานตะครอ หมูที ่4 จากถนนสายเล่ียง
เมือง 293 ถึง ถนนเลียบสระน้ําทิศใต 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

5x150ม. 0 0 170,000 170,000 170,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 150 ม 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

19 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต 
บานตะครอ หมูที่ 4 จากถนน 214 ถึง 
บานอาโพน 

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

5x1,000 ม. 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 



21 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 
ขนาด /
ปริมาณ 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

20 โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีต บาน
ตระแบกนอย หมูที ่5 จากบานนางสุทิศ ใจ
ดี ถึง ถนน 214  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจร 
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขางละ 1 เมตร 
ระยะทาง 300 ม. 

0 0 180,000 180,000 180,000 ขยายไหลทางขางละ 1 ม. 
ความยาวไมนอยกวา  

300 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

21 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตระแบกนอย หมูที่ 5 จากถนน 214 ถึง 
บานนางสมใจ พิศลืม 

เพื่อแกปญหานํ้าทวมขัง
และเนาเสีย 
 

ยาว 350 ม. 0 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 350 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

22 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตระแบกนอย หมูที่ 5 จากศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.แกใหญ ถึง บานนายทองหยอน 
คงชนะ 

เพื่อแกปญหานํ้าทวมขัง
และเนาเสีย 
 

ยาว 800 ม. 0 0 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 800 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

23 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตระแบกนอย  หมู ที่  5  จากบ านนาง
ประนอม สามัญสวน ถึง ถนน 214 

เพื่อแกปญหานํ้าทวมขัง
และเนาเสีย 
 

ยาว 500 ม. 0 0 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 500 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 

24 
 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตระแบกนอย หมูที่ 5 จากบานนายสมพงษ 
ทองสะอาด ถึงบานนางวัจนี ทองสะอาด 

เพื่อแกปญหานํ้าทวมขัง
และเนาเสีย 
 

ยาว 450 ม. 0 0 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 450 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

25 
 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบานนาเกา 
หมูที่ 6 จากที่นานายบญุชวย ยงคง ถึงแยก
หนาวัดบานนาเกา 

เพื่อแกปญหานํ้าทวมขัง
และเนาเสีย 
 

ยาว 200 ม. 0 0 700,000 700,000 700,000 ความยาวทอระบายน้าํ
ไมนอยกวา 200 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 
ขนาด /
ปริมาณ 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

26 โครงการกอสรางถนน คสล.บานนาเกา   
หมูที่ 6 จากถนนคอนกรีตเดิมคุมตรําตะสร
หนาบานนายสมเดช สมานทอง ถึง เขตหมู
ที่ 3 พรอมไหลทางและลงหินคลุก  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4x500x0.15 ม. 0 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 500 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

27 โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาเกา  
หมูที่  6  จากลาดยางถนน 214 หน า
โรงเรียนบานนาเกา ถึง คอนกรีตบานนาย
ประเสริฐ ปรากฏกลา 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4x250x0.15 ม. 0 0 600,000 600,000 600,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 250 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

28 โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาเกา  
หมูท่ี 6 จากถนนลาดยางโคงบานนางถนัด 
บุญเปลา ถึงหวยระเวียง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4x600x0.15 ม. 0 0 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 600 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

29 โครงการกอสร า งถนน คสล .หมู ที่  6       
เสนโรงเรียนบานนาเกาไปหมูที่ 11  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4x160x0.15 ม. 0 0 380,000 380,000 380,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 160 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

30 
 

โครงการกอสรางถนน คสล. บานทนง หมู
ที่ 7 จากบานนายโคน ปรากฏรัตน ถึง 
บานนางบุปผา ไพเราะ 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4x50x0.15 ม. 0 0 120,000 120,000 120,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 50 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ท่ี แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปริมาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการกอสรางถนน คสล.บานทนง หมูที่ 7 
จากที่นายพีระพงษ สุขสงวน ถึงบานนางธน
ธร กลาหาญ 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4x300x0.15 ม. 0 0 720,000 720,000 720,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 300 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

32 โครงการกอสรางถนน คสล. บานทนง หมูที่ 
7 จากส่ีแยกสระน้ํานายบุญเสนอ อินทนิตย 
ถึง ถนนชาง 

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

5x300x0.15 ม. 0 0 900,000 900,000 900,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 300 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
 
 

33 โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุก
และวางทอระบายน้ํา บานทนง หมูที่ 7 จาก
สามแยกบานนางทองลวน ถึงสุดที่นานายบุญ
สนอง เสาพึงดี 

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4x580 0 0 550,000 550,000 550,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 580 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
 
 

34 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต 
บานทนง หมูที่ 7 จากถนนเสน 214 ไปหนอง
กระเฉด  

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

5x1,000x0.05 ม. 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
 
 

35 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบาน
หนองธาตุ หมูที่ 8 ถนนซอยบานนางฉลวย   
ที่อุปมา 

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

3x200 ม. 0 0 150,000 150,000 150,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 200 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ท่ี แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 
ขนาด /
ปริมาณ 

ของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บาน
หนองธาตุ หมูที่ 8 ขางบานนายชาญ ประ
สิทธิพันธ 

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยตอ ผู สัญจรไปมา
ส ภ า พ ถ น น มี ค ว า ม มั่ น ค ง
แข็งแรง 

6x400 ม. 0 0 600,000 600,000 600,000 ความยาวถนนไม
นอยกวา 400 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
 
 

37 โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนอง
ธาตุ หมูที่ 8 ขางบานนายตุก มิตรกุมาร 

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยตอ ผู สัญจรไปมา
ส ภ า พ ถ น น มี ค ว า ม มั่ น ค ง
แข็งแรง 

5x180x0.15  ม. 0 0 550,000 550,000 550,000 ความยาวถนนไม
นอยกวา 180 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

38 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา หมูที่ 8  
บานหนองธาตุ จากนายเจริญ เหมือนมี 
ถึงรานมุยจั้ว   

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 680 ม. 0 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ความยาวราง
ระบายน้าํไมนอย

กวา 680 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

39 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา หมูที่ 8  
บ านหนองธา ตุ  จากบ านนายธนิศร          
มีสังเกตุ ถึงบานนายคํามี ละมุล 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 670 ม. 0 0 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ความยาวราง
ระบายน้าํไมนอย

กวา 670 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

40 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา หมูที่ 8  
บานหนองธาตุ จากบานณัฐวัฒน สวัสดี 
ถึงถนนไปบานทนง 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 400 ม. 0 0 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ความยาวราง
ระบายน้าํไมนอย

กวา 400 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

41 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กขามคลองชลประมานพรอมทางเทา
และราวสะพานคุมเพชรตัดเพชร หมู 9 
บานตาเตน 

เพื่อขยายพื้นที่ขนาดสะพาน
ใหกวางและสัญจรไดสะดวก
และปลอดภัย 

ยาวไมนอยกวา  
4 ม.กวางไมนอย

กวา 6 ม. 

0 0 700,000 700,000 700,000 ความกวางสะพาน
ไมนอยกวา 6  ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 



25 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่  9 บานตาเตน จากสุดคอนกรีต
โรงเรียนบานตาเตน ถึง ที่นานางปราณี 
เกลียวศรี 

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4x500x0.15 ม. 0 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 500 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 9  บานตาเตน คุมกะปจากหนาบาน
นางดารณี โคตรสุวรรณ ถึง สระอําปล 
พรอมวางทอระบายน้ํา 

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
และมีสภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4x350x0.15 ม. 0 0 850,000 850,000 850,000 ความยาวถนน 
ไมนอยกวา 

350 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 

44 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต 
หมู 9 บานตาเตน จากสามแยกคุมสวัสดี 
ถึงที่นานายตอก  สังเวียนดี 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

  6x1,000 ม. 0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

45 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําพรอม
ขยายไหลทาง บานแกใหญ หมูที่ 10 จากส่ี
แยก ITV ถึง คุมหนองเสือ 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 450 ม. 0 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวทอระบายน้าํ
ไมนอยกวา 450 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

46 โครงการกอสรางถนน คสล. บานแกใหญ 
หมูที่ 10 จากนานายสนอง ถึง บานแกนอย 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

5x700x0.15 ม. 0 0 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 700 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

47 โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุก 
บานแกใหญ หมูที่ 10 จากบานทนง ถึง 
บานนายสนันและแยกไปที่นานายดํารง 
เมืองงาม 

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

5x850 ม. 0 0 950,000 950,000 950,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 850 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 
48 
 

โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย ส ะ พ า น ข า ม ค ล อ ง
ชลประทานหนาวัดปทุมธรรมชาติ บานแก
ใหญ หมูที่ 10  

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

ขาง 1 - 3 ม. 0 0 500,000 500,000 500,000 ขยายสะพานขางละ    
1 - 3 เมตร 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

49 โครงการกอสรางถนน คสล. บานแกใหญ 
หมูที่ 10 จากบานนางเทียก ถึง หนาวัด
ปทุมธรรมชาติ 

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

3x180x0.15 ม. 0 0 0 330,000 330,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 180 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

50 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต 
บานแกใหญ หมูที่ 10 จากแยกแกใหญถึง
คลองชลประทาน  

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

6x1,200ม. 0 0 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,200 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

51 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต 
บานแกใหญ หมูที่ 10 จากสะพานบานระ
หารถึงคลองชลประทาน  

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

5x2,000ม. 0 0 6,700,000 6,700,000 6,700,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 2,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

52 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต 
หมูที่  11 จากถนน 214 บานจบกงาม 
ตําบลแกใหญ ถึง สามแยก หมูที่ 6 บานบึง 
ตําบลบานแร 

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

6x2,200ม. 0 0 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 2,200 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 
ขนาด /
ปริมาณ 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

53 
 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอนกรีต 
หมูที่ 11 บานจบกงาม จากส่ีแยกบาน
ตระแบกนอย ถึง บานนางจันทรประภา 
คิดสําราญ  

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

5x1,000 ม. 0 0 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

54 
 

โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บาน
จบกงาม หมูที่ 11 จากสามแยกบานนางงา 
พลภักดี ถึงที่นานางนวล พอคา พรอมวาง
ทอ 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

3x400 ม. 0 0 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 400 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

55 
 

โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บาน
จบกงาม หมูที่ 11 จากที่นานางสาวเยาว
เรศ ดีเหลือ ถึง สระน้ํานางเอิบ คิดสําราญ 
พรอมวางทอ 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

3x400 ม. 0 0 350,000 350,000 350,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 400 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

56 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บาน
จบกงาม หมูที่ 11 จากบานนางสุนีย อยู
ครบ ถึงที่นานายอภิชาติ ตนทอง พรอม
วางทอ 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

3x500ม. 0 0 400,000 400,000 400,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 500 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

57 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บาน
แกใหญ หมูที่ 12 จากทําเลเล้ียงสัตวถึง
ถนนเล่ียงเมือง พรอมวางทอ 3 จุด 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

5x800ม. 0 0 900,000 900,000 900,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 800 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02 



28 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 
ขนาด /
ปริมาณ 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

58 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บาน
แกใหญ หมูที่ 12 จากบานนายวิโรจน คง
ครบ ถึงถนนชาง พรอมวางทอ 3 จุด 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

4x800 ม. 0 0 800,000 800,000 800,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 800 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

59 
 

โครงการกอสรางถนน คสล. บานแกใหญ 
หมูที่ 12 จากถนนคอนกรีตเดิมทางชาง ถึง 
เล่ียงเมือง พรอมวางทอระบายน้ํา 3 จุด 
พรอมไหลทาง 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง 

6x1,000ม. 0 0 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

60 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตะครอใหม หมูที่ 13 จากสามแยกบาน
นายผดุง เมืองงาม ถึงถนนเล่ียงเมืองใหม 
(923) 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสีย 

 ยาว 200 ม. 0 0 700,000 700,000 700,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 200 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 

61 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตะครอใหม หมูที่ 13 จากบานนายสมชาติ 
สุขตน ถึง สามแยกบานนายสมัย อํามิน 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสีย 

ยาว 300 ม. 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 300 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

62 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตะครอใหม หมูที่ 13 จากที่นางดวงแกว 
พวงศรี ถึง สามแยกเกษตรอินทรีย พรอม
บอพัก 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสีย 

ยาว200 ม. 0 0 700,000 700,000 700,000 ความยาวทอระบายน้าํ
ไมนอยกวา 200 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 
ขนาด /
ปริมาณ 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

63 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตะครอใหม หมูที่ 13 จากสามแยกหมอ
สุนีย ศรีเพชร ถึง ถนนเล่ียงเมืองใหม(293) 
พรอมบอพัก 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง
และเนาเสีย 

 ยาว700 ม. 0 0 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ความยาวทอระบายน้าํ
ไมนอยกวา 700 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

64 โครงการกอสรางถนนคสล. บานตะครอ
ใหม หมูที่ 13 จากโรงสีนายกวง ยินดีฉาย 
ถึงสุดที่นานายกวง ยินดีฉาย 

เพื่ อความสะดวกและ
ปลอดภัยตอผูสัญจร สภาพ
ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง 

3x150x0.15 ม. 0 0 270,000 270,000 270,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 150 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

65 โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค  เพื่อใชรองรับการทํา
กิจกรรมตางๆ 

พื้นที่ใชงานไม
นอยกวา 200 
ตารางเมตร 

0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พื้นที่ใชงานไมนอยกวา 
200 ตารางเมตร 

มีพื้นที่รองรับการทํา
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

66 โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ เพื่อเก็บวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ ตางๆ  

พื้นที่ไมนอย
กวา 100  

ตารางเมตร 

0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พื้นที่ไมนอยกวา 100 
ตารางเมตร 

มีพื้นที่สําหรับเก็บ
อุปกรณ เคร่ืองมือ

ตางๆ 

กองชาง 

67 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาที่จดรถ 
อบต.แกใหญ 

ปรับปรุงใหมีสภาพพื้นที่
เพื่อใชในการทํากจิกรรม
ตางๆ เพื่อความสวยงาม 

1 โครงการ 0 0 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงใหมีสภาพ
พื้นที่เพื่อใชในการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อ

ความสวยงาม 

มีพื้นที่สําหรับใชทํา
กิจกรรม มีความ

สวยงามใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชน 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 
ขนาด /
ปริมาณ 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคตามโครงการ
ขยายเขตไฟฟาสวนภูมิภาค จากบานนาง
ไพรรัตร ทวีสุข บานแกใหญ หมูที่ 1 ถึงทาง
เชื่อมถนนบานระหาร  

เพื่อใหราษฎรไดมีไฟฟาใช 20 ครัวเรือน 
 

0 0 500,000 500,000 500,000 ขยายครอบคลุม 20 
ครัวเรือน 

ราษฎรมีไฟฟาใชอยาง
เพียงพอ 

การไฟฟาสวน
ภูมิภาค

จังหวัดสุรินทร 
 

2 โครงการติดต้ังไฟสองสวางถนนสาธารณะ
ระบบโซลาเซล หมูที่ 3 จากบานจักจรูก ถึง 
โรงเรียนสุรินทรภักดี จํานวน 8 จุด  

เพื่อ ติดต้ังเพิ่มในจุดที่มี
ความ เส่ียง  

8 จุด 0 0 480,000 480,000 480,000 1 หมูบาน ราษฎรไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั

มากขึ้น 

กองชาง 

3 อุดหนุนการประปาส วนภู มิ ภ าคตาม
โครงการขยายเขตประปาเชื่อมจากประปา
สวนภูมิภาคภายในหมู 4 บานตะครอ 

เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 

200 ครัวเรือน 
 

0 0 800,000 800,000 800,000 ขยายครอบคลุม 
200 ครัวเรือน 

มีน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

สํานักงาน
ประปาสวน

ภูมิภาค
จังหวัดสุรินทร 

4 โครงการติดต้ังไฟสองสวางถนนสาธารณะ
ระบบโซลาเซล หมูที่ 9 จากบานนางดวงใจ 
เผือกแกว ถึง ถนนคอนกรีตสะพานคุมเพชร
ตัดเพชร จํานวน 10 จุด  

เพื่อ ติดต้ังเพิ่มในจุดที่มี
ความเส่ียง  

10 จุด 0 0 600,000 600,000 600,000 1 หมูบาน ราษฎรไดรับความ
สะดวกและปลอดภยั

มากขึ้น 

กองชาง 

5 อุดหนุนการประปาส วนภู มิ ภ าคตาม
โครงการขยายเขตประปาคุมเพชรตัดเพชร 
หมูที่ 9 บานตาเตน 

เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 

40 ครัวเรือน 
 

0 0 800,000 800,000 800,000 ขยายครอบคลุม 
400 ครัวเรือน 

มีน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

สํานักงาน
ประปาสวน

ภูมิภาค
จังหวัดสุรินทร 

 

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 
ขนาด /
ปริมาณ 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการกอสรางลานอเนกประสงค หมู 5 
บานตระแบกนอย  

เพื่อใหราษฎรมีพื้นที่ ใน
การประกอบกิจกรรม
ตางๆในชุมชน 

พื้นที่คอนกรีต
ไมนอยกวา 
2,033 ตร.ม. 

 

0 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ลานอเนกประสงค 1 
แหง 

ราษฎรมีพื้นที่ในการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ

ในชุมชน 

กองชาง 
 

7 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
สุรินทร เพื่อขยายเขตประปาเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีน้ําใชอุปโภค-บริโภคที่
สะอาด ปลอดภัย  

1 แหง 0 0 0 14,000 14,000 ศูนยพัฒนาเด็กมีน้ําใช
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด ปลอดภัย 

 

มีน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

สํานักงาน
ประปาสวน

ภูมิภาค
จังหวัด
สุรินทร 

8 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
สุรินทร เพื่อขยายเขตประปาเขาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานนาเกา 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีน้ําใชอุปโภค-บริโภคที่
สะอาด ปลอดภัย  

1 แหง 0 0 0 237,000 237,000 ศูนยพัฒนาเด็กมีน้ําใช
อุปโภค-บริโภคที่
สะอาด ปลอดภัย 

 

มีน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

สํานักงาน
ประปาสวน

ภูมิภาค
จังหวัด
สุรินทร 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 
ขนาด /
ปริมาณ 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการวางทอสงน้ํา จากโรงเรียนสุรินทร
ภักดี ถึงบานจักจรูก หมูที่ 3 

เพื่ อ ใ ช ส ง น้ํ า เพื่ อ ก า ร
อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค แ ล ะ
การเกษตร 

 ยาว 2,000 ม. 
 

0 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ความยาวทอสงน้ําไม
นอยกวา 2,000 ม. 

มีที่สงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

กองชาง 
 

2 
 

โครงการวางทอสงน้ํา ภายในหมูบาน
จักจรูก หมูที่ 3 

เพื่ อ ใ ช ส ง น้ํ า เพื่ อ ก า ร
อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค แ ล ะ
การเกษตร 

ยาว 2,000 ม. 
 

0 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาวทอสงน้ําไม
นอยกวา 2,000 ม. 

มีที่สงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

กองชาง 
 

3 
 
 

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพื่อผลิต
น้ําประปาหมูบาน พรอมเคร่ืองดูดน้ํา 
เคร่ืองกรอง ทอสงน้ํา บานตะครอ หมูที่ 4 
 

เพื่อสรางแหลงน้ํา 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร 

ขนาด 6 นิว้ 
 

0 0 250,000 250,000 250,000 จํานวน 1 แหง มีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

กองชาง 
 

4 
 

โครงการขุดลอกหนองคู หมูที่ 6 บานนาเกา เพื่อปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร 

กวาง 60 ม. 
ยาว 60 ม.  
ลึก 5 ม. 

0 0 800,000 800,000 800,000 จํานวน 1 แหง มีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

กองชาง 
 

5 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองน้ํา 
สาธารณประโยชน บานหนองธาตุ หมูที่ 8 

เพื่ อป รับภูมิ ทัศน รอบ
หนองน้ํ า ให เปนแหล ง
ออกกําลังกาย 

บริเวณรอบ
หนองน้ํา
สาธารณะ 

0 0 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 แหง มีสถานที่สําหรับเปน 
สวนสุขภาพสาธารณะ 

กองชาง 
 

6 โครงการอนุรักษและฟนฟูลําน้ําหวยทับ
พล 

เพื่ อบรร เทาและแก ไ ข
ปญหาภัยแลงและอุทกภัย
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
กั ก เ ก็ บ นํ้ า ร ะ บ า ย นํ้ า  
รวมท้ังเปนแหลงนํ้าตนทุน
สําหรับการอุปโภคบริโภค 

คลองหวยทับพล 0 0 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 แหง บรรเทาและแกไขปญหา
ภัยแลงและอุทกภัยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกักเก็บ
นํ้าระบายนํ้า รวมท้ังเปน
แหลงนํ้าตนทุนสําหรับการ
อุปโภคบริโภค 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 
ขนาด /
ปริมาณ 

ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 
 

โ ค ร ง ก า ร อนุ รั กษ พั น ธุ ก ร รม พื ชอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา รี  
(อพ.สธ.) 

เพื่ อสร า งความเข า ใจ 
และทําใหตระหนักถึ ง
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
พันธุกรรมพืชตางๆ ที่มี
อ ยู ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
กอใหเกิดกิจกรรมเพื่อให
มีการรวมคิด รวมปฏิบัติ
ที่นําผลประโยชนมาถึง
ป ร ะ ช า ช น ช า ว ไ ท ย 
ตลอดจนใหมีการจัดทํา
ระบบขอมูลพันธุกรรม
พืช ใหแพรหลายสามารถ
ส่ือถึงกันไดทั่วประเทศ 

 ประชาชน
ตําบลแกใหญ
ทั้ง13 หมูบาน 

 

0 0 200,000 200,000 200,000 รอยละ 80 
เยาวชน บุคคล
ทั่วไป มีความ

เขาใจ ตระหนักใน
ความสําคัญเกิด
ความปติ และ

สํานึกที่จะรวมมือ
รวมใจกันอนุรักษ 
พืชพรรณของไทย

ใหคงอยูเปน
ทรัพยากรอัน

ทรงคุณคาประจํา
ชาติ 

เยาวชน บุคคลทั่วไป มี
ความเขาใจ ตระหนัก
ในความสําคัญเกิด

ความปติ และสํานึกที่
จะรวมมือรวมใจกัน

อนุรักษ พืชพรรณของ
ไทยใหคงอยูเปน
ทรัพยากรอัน

ทรงคุณคาประจําชาติ 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1. ดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรทําปลาสม     เพื่อสงเสริมใหราษฎรมี
อาชีพและเกิดรายไดใน
การครองชีพ 

130 คน 0 0 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับการ
สงเสริมอาชีพไมนอย

กวารอยละ 10 

ราษฎรมีอาชพีและมี
รายได 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพเล้ียงปลาในกระชัง
และเล้ียงกบ     

เพื่อสงเสริมใหราษฎรมี
อาชีพและเกิดรายไดใน
การครองชีพ 

130 คน 0 0 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับการ
สงเสริมอาชีพไมนอย

กวารอยละ 10 

ราษฎรมีอาชพีและมี
รายได 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรการทํา
ขนมไทย 

เพื่อสงเสริมใหราษฎรมี
อาชีพและเกิดรายไดใน
การครองชีพ 

130คน 0 0 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับการ
สงเสริมอาชีพไมนอย

กวารอยละ 10 

ราษฎรมีอาชพีและมี
รายได 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตร การทําไม
กวาดทางมะพรอม ไมกวาดดอกหญา 

เพื่อสงเสริมใหราษฎรมี
อาชีพและเกิดรายไดใน
การครองชีพ 

130 คน 0 0 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรับการ
สงเสริมอาชีพไมนอย

กวารอยละ 10 

ราษฎรมีอาชพีและมี
รายได 

สํานักงานปลัด 

5 โครงการฝกอบรมเพื่อ เสริมสรางและพัฒนา
ประสิทธิภาพความเขมแข็งของชุมชน 

เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร า ง แ ล ะ
พัฒน า ปร ะ สิ ทธิ ภ า พ
ความเขมแข็งของชุมชน 

ประชาชนใน
พื้นที่ 13
หมูบาน 

0 0 300,000 300,000 300,000 รอยละ 10  ของ
ประชาชนในพื้นที่
เขารวมกิจกรรม 

 ราษฎรไดรับการ
เสริมสรางและพฒันา
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



35 

 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4. ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานแกใหญ เพื่อสงเสริมดานภารกิจ
การศึกษา และพัฒนา
ดานการเรียนการสอน 

150 คน 0 0 50,000 50,000 50,000 นักเรียนไดจัดทํากิจกรรม
มีผูสอนสาขาขาดแคลน 
และมีส่ือการเรียนการ

สอนเพิ่มขึ้น 

นักเรียนไดรับการ
เสริมสรางและพัฒนา

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กองศึกษาฯ 

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานนาเกา เพื่อสงเสริมดานภารกิจ
การศึกษา และพัฒนา
ดานการเรียนการสอน 

150 คน 0 0 50,000 50,000 50,000 นักเรียนไดจัดทํากิจกรรม
มีผูสอนสาขาขาดแคลน 
และมีส่ือการเรียนการ

สอนเพิ่มขึ้น 

นักเรียนไดรับการ
เสริมสรางและพัฒนา

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กองศึกษาฯ 

3 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานแกนอย เพื่อสงเสริมดานภารกิจ
การศึกษา และพัฒนา
ดานการเรียนการสอน 

150 คน 0 0 50,000 50,000 50,000 นักเรียนไดจัดทํากิจกรรม
มีผูสอนสาขาขาดแคลน 
และมีส่ือการเรียนการ

สอนเพิ่มขึ้น 

นักเรียนไดรับการ
เสริมสรางและพัฒนา

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กองศึกษาฯ 

4 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบานจักจรูก เพื่อสงเสริมดานภารกิจ
การศึกษา และพัฒนา
ดานการเรียนการสอน 

150 คน 0 0 50,000 50,000 50,000 นักเรียนไดจัดทํากิจกรรม
มีผูสอนสาขาขาดแคลน 
และมีส่ือการเรียนการ

สอนเพิ่มขึ้น 

นักเรียนไดรับการ
เสริมสรางและพัฒนา

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กองศึกษาฯ 

5 โครงการอุดหนุนโรงเรียนสุรินทรภักดี เพื่อสงเสริมดานภารกิจ
การศึกษา และพัฒนา
ดานการเรียนการสอน 

150 คน 0 0 50,000 50,000 50,000 นักเรียนไดจัดทํากิจกรรม
มีผูสอนสาขาขาดแคลน 
และมีส่ือการเรียนการ

สอนเพิ่มขึ้น 

นักเรียนไดรับการ
เสริมสรางและพัฒนา

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กองศึกษาฯ 

 
 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4. ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 4  การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวติบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

3.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจัดซ้ือท่ีดินกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานแกใหญ 

เพื่ อจัดหาและเตรียม
สถานที่ในการกอสราง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
แกใหญ 

1 ศูนย 0 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มีสถานที่กอสรางศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  

นักเรียนไดรับการ
เสริมสรางและพัฒนา

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

กองศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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บัญชีครภุณัฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง 
รถตักหนาขุดหลัง ชนิดขบัเคล่ือน 4 ลอ  เคร่ืองยนต
ดีเซล 4จังหวะ มีกําลังไมนอยกวาแรงมา 97 แรงมา  

จํานวน  1  คัน 

0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองชาง 

2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนตบรรทุกติดเครน พรอมกระเชาซอมไฟฟา 
ชนิด 6 ลอ จาํนวน 1 คัน 

0 0 0  2,500,000 2,500,000 กองชาง 

3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร  All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จาํนวน 2 เคร่ือง    

0 0 0 46,000 46,000 กองชาง 

4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ Multi function แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เคร่ือง   

0 0 0 22,500   22,500   กองชาง 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุณัฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน

(ระบบ Inverter)  จาํนวน 4 เคร่ือง ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ 
 

0 0 0 96,800 96,800 กองการศึกษาฯ 

2 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 

เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 4 เคร่ือง  ตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ 
 

0 0 0 38,000 38,000 กองการศึกษาฯ 

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร  All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จาํนวน 4 เคร่ือง    

0 0 0 92,000 92,000 กองการศึกษาฯ 

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ Multi function แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เคร่ือง   

0 0 0 22,500   22,500   กองการศึกษาฯ 

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร พรอมจอรับภาพ   
จํานวน 1 เคร่ือง 

0 0 0 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุณัฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน แบบแขวน

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 3 เคร่ือง 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

0 0 0 130,200 130,200 สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เคร่ืองถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 
30 แผนตอนาที จาํนวน 1 เคร่ือง   

0 0 0 120,000 120,000 สํานักปลัดฯ 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถนั่งสวนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ ไมเกิน 1,600 ซีซี  
จํานวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 

0 0 0 740,000 740,000 สํานักปลัดฯ 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองกรองน้ําสเเตนเลส 3 ทอกรอง จํานวน 1 เคร่ือง   0 0 0 10,000 10,000 สํานักปลัดฯ 

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองทําน้ําเย็น   จํานวน 2 เคร่ือง   0 0 0 10,000 10,000 สํานักปลัดฯ 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เคร่ือง   0 0 0 18,500 18,500 สํานักปลัดฯ 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองซักผา  แบบธรรมดา ขนาด 15 กโิลกรัม 
จํานวน 1 เคร่ือง  

0 0 0 18,000 18,000 สํานักปลัดฯ 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เคร่ือง   0 0 0 18,500 18,500 สํานักปลัดฯ 

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร จํานวน 1 เคร่ือง   0 0 0 14,000 14,000 สํานักปลัดฯ 

10 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เคร่ืองตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2 เคร่ือง   0 0 0 19,000 19,000 สํานักปลัดฯ 

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว ตูเย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เคร่ือง   0 0 0 18,500 18,500 สํานักปลัดฯ 

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองคอมพิวเตอร  All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จาํนวน 4 เคร่ือง    

0 0 0 92,000 92,000 สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ Multi function แบบฉีดหมึกพรอมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 3 เคร่ือง   

0 0 0 22,500   22,500   สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 

14 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ โทรทัศน แอล อีดี(LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 
3 เคร่ือง 

0 0 0 75,900 75,900 สํานักปลัดฯ 

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจกเตอร พรอมจอรับภาพ   
จํานวน 1 เคร่ือง 

0 0 0 100,000 100,000 สํานักปลัดฯ 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุณัฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค เคร่ืองยนตดีเซล ขนาด 6 

ลอ บรรทุกน้ําขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร 
0 0 0 0 2,500,000 สํานักปลัดฯ 

แบบ ผ.03 


