
 

  
 
 

  
 

  
   

 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
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องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  
อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์



ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 (3) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 (3) คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ได้รวมรอบข้อมูลและจัดท าเป็นรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบ ก่อให้เกิด
กระบวนการมสี่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสเกี่ยวการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นคู่มือและแนวทางในการวางแผนส าหรับจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป 

 
 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
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    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28 (3)  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งเดือนธันวาคมของทุกปี 

    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แกใหญ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ อบต.แกใหญ่ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ของ อบต.แกใหญ่ 
    "รวมพลังรัฐราษฎร์พัฒนาชุมชนทุกด้านให้เข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมน้อมน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
พันธกิจ ของ อบต.แกใหญ่ 
    1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและท่ัวถึง 
    2.ส่งเสริมเพ่ิมทักษะและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่ม 
    3.ส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    4.พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ 
    5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
    6.ส่งเสริมสร้างจิตส านึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.แกใหญ่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 

9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารการปกครอง 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การวางแผน 
    อบต.แกใหญ่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ใน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่   ก่อนน ามาจัดท าโครงการ
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ และน าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

    อบต.แกใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
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    อบต.แกใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

36 62,467,000.00 38 78,587,000.00 92 175,958,000.00 92 175,608,000.00 92 175,958,000.00 

การพฒันาดา้น

เศรษฐกิจและอาชพี 
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 

การพฒันาดา้น

ทรพัยากรมนษุยแ์ละ

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

การพฒันาดา้น

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

การพฒันาดา้นการ

บริหารการจดัการ

อนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

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

การพฒันาดา้น

ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม 

จารีตประเพณี และ

ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 

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 

การพฒันาดา้น

การเมือง การบริหาร 

และการปกครอง 

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

การพฒันาดา้น

การศกึษา 
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 

การพฒันาดา้นการ

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

รวม 162 111,092,000.00 170 128,737,000.00 235 226,456,000.00 235 226,106,000.00 235 226,456,000.00 

 
จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหาร อบต.แกใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 208 โครงการ สามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่   งบกลาง  10  รายการ มีดังนี้ 
 

งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัติ 

(บาท) 
โอนเพิม่ 

(บาท) 
โอนลด 
(บาท) 

ผูกพนั 

(บาท) 
เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคม 

- 162,000.00 0.00 0.00 0.00 142,657.00 19,343.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

- 6,500.00 300.00 0.00 0.00 6,791.00 9.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ - 13,047,600.00 0.00 0.00 0.00 12,290,300.00 757,300.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยงัชีพความพิการ - 3,100,800.00 0.00 0.00 0.00 2,598,400.00 502,400.00 

งบกลาง งบกลาง เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ - 132,000.00 0.00 0.00 0.00 106,000.00 26,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงินช่วยพิเศษ - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 
เงินสมทบเขา้กองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ 

188,000.00 0.00 0.00 0.00 188,000.00 0.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการ
จราจร 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งบกลาง งบกลาง เงินส ารองจ่าย - 376,000.00 300,000.00 0.00 0.00 422,255.00 253,745.00 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (กบท.) (ยกเลิก) 

- 328,400.00 0.00 0.00 0.00 328,400.00 0.00 

รวมหมวดงบกลาง 17,431,300.00 300,300.00 0.00 0.00 16,082,803.00 1,648,797.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่  เงินเดือนฝ่ายการเมือง 5 รายการ มีดังนี้ 
 

งานบริหารทัว่ไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประธานสภา/
รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- 2,521,320.00 0.00 0.00 0.00 2,430,600.00 90,720.00 

งานบริหารทัว่ไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

- 90,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,720.00 

งานบริหารทัว่ไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

- 45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00 

งานบริหารทัว่ไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รองนายก
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- 532,080.00 0.00 503,300.00 0.00 0.00 28,780.00 

งานบริหารทัว่ไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

- 45,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,235,320.00 0.00 503,300.00 0.00 2,430,600.00 301,420.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 21  รายการ มีดังนี้ 
งานบริหารงานคลงั 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง - 347,520.00 0.00 4,000.00 0.00 327,910.00 15,610.00 

งานบริหารงานคลงั 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลงั 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง 

- 43,440.00 4,000.00 0.00 0.00 45,968.00 1,472.00 

งานบริหารทัว่ไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

- 3,280,680.00 0.00 0.00 0.00 3,039,883.00 240,797.00 

งานบริหารทัว่ไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 90,000.00 0.00 0.00 0.00 90,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง - 1,058,820.00 209,000.00 0.00 0.00 1,265,325.00 2,495.00 

งานบริหารทัว่ไป 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง 

- 120,000.00 24,000.00 0.00 0.00 143,445.00 555.00 

งานบริหารงานคลงั 
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

- 1,988,400.00 0.00 0.00 0.00 1,936,305.00 52,095.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง 

- 38,940.00 0.00 26,000.00 0.00 12,870.00 70.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง - 311,520.00 0.00 0.00 0.00 308,070.00 3,450.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
ขา้ราชการ หรือพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ิน 

- 21,960.00 0.00 0.00 0.00 21,960.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

- 1,505,400.00 0.00 63,500.00 0.00 1,441,847.00 53.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง 

- 53,000.00 0.00 0.00 0.00 44,540.00 8,460.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง - 422,040.00 0.00 0.00 0.00 418,060.00 3,980.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินวิทยฐานะ - 210,000.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 192,500.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

- 1,696,200.00 0.00 0.00 0.00 1,647,540.00 48,660.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนกังานจา้ง 

- 93,000.00 0.00 0.00 0.00 60,247.00 32,753.00 
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งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง - 736,440.00 0.00 0.00 0.00 672,260.00 64,180.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง - 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือนขา้ราชการ หรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

- 944,640.00 0.00 0.00 0.00 911,520.00 33,120.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 13,088,000.00 237,000.00 93,500.00 0.00 12,531,250.00 700,250.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่   หมวดค่าตอบแทน 18  รายการ มีดังนี้ 
งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- 300,000.00 450,000.00 150,000.00 78,600.00 407,700.00 113,700.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น - 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ 

- 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- 360,000.00 160,000.00 384,000.00 0.00 135,600.00 400.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 70,000.00 0.00 0.00 0.00 53,470.00 16,530.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 91,000.00 9,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- 350,000.00 0.00 201,000.00 0.00 6,000.00 143,000.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 120,000.00 0.00 70,000.00 0.00 30,250.00 19,750.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

- 400,000.00 0.00 300,000.00 0.00 32,700.00 67,300.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 50,000.00 0.00 32,000.00 0.00 17,250.00 750.00 
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งานบริหารงานคลงั ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 100,000.00 0.00 0.00 0.00 69,330.00 30,670.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าตอบแทน ค่าเช่าบา้น - 60,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 12,000.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
นอกเวลาราชการ 

- 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

- 40,000.00 0.00 0.00 0.00 13,360.00 26,640.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 2,202,000.00 610,000.00 1,287,000.00 78,600.00 964,660.00 481,740.00 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่   หมวดค่าใช้สอย  84  รายการ มีดังนี้ 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 6,954.00 33,046.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าจา้งเหมาบริการ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี
ตามค าพิพากษา 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าถ่ายเอกสาร 50,000.00 0.00 0.00 0.00 28,225.00 21,775.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรอง
และพิธีการ 

- 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 38,870.00 1,130.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

150,000.00 0.00 0.00 11,280.00 56,328.00 82,392.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และสมัมนา 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 196,400.00 103,600.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการรับเสดจ็ 200,000.00 0.00 0.00 0.00 12,250.00 187,750.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650,000.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และพฒันาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในทอ้งถ่ิน 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,180.00 820.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกนัผลประโยชน์ทบั
ซ้อนและการป้องกนัการ
ทุจริต 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 17,600.00 12,400.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการอบรมความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
ทัว่ไป 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 19,728.00 272.00 
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งานบริหารทัว่ไป ค่าใชส้อย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 100,000.00 170,000.00 0.00 60,990.00 191,155.00 17,855.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 3,000.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,616.00 14,384.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าจา้งเหมาบริการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,400.00 7,600.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีบริการเวบ็ไซด์
หรือจดโดเมนเนม 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 2,000.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าติดตั้งโทรศพัทห์รือ
ปรับปรุงระบบโทรศพัท/์
โทรสาร 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าถ่ายเอกสาร 40,000.00 0.00 0.00 0.00 14,478.00 25,522.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการ
ท าธุรกรรมทางการเงิน 

0.00 5,000.00 0.00 0.00 830.00 4,170.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าบอกรับวารสาร 10,000.00 0.00 5,000.00 4,854.70 0.00 145.30 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรอง
และพิธีการ 

- 60,000.00 0.00 0.00 0.00 24,790.00 35,210.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ
จดัเก็บภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ
จดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น (ระยะ
2) 

500,000.00 200,000.00 0.00 0.00 699,322.00 678.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

100,000.00 0.00 30,000.00 0.00 50,774.00 19,226.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และสมัมนา 

150,000.00 0.00 20,000.00 0.00 104,300.00 25,700.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้
กระเชา้ดอกไม ้และพวง
มาลา 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าใชส้อย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 100,000.00 0.00 0.00 0.00 87,123.42 12,876.58 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าจา้งเหมาบริการ 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 59,400.00 600.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 19,164.00 10,836.00 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้สร้างเสริมศกัยภาพ
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือน 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 
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งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าจา้งเหมาบริการ 220,000.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 4,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าติดตั้งโทรศพัทแ์ละ
ระบบโทรศพัท ์

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าติดตั้งระบบส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 135.00 4,865.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าเยบ็เล่มหนงัสือหรือ
เขา้ปกหนงัสือ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

100,000.00 0.00 0.00 8,808.00 32,652.00 58,540.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และสมัมนา 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 128,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการจดัแสดงผลงาน
นกัเรียน 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการฝึกอบรมการ
จดัท าแผนพฒันาการศึกษา 
การติดตามและประเมินผล 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 16,835.00 13,165.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการฝึกอบรมการ
จดัท าส่ือและนวตักรรมการ
สอน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 26,100.00 3,900.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 

40,000.00 0.00 0.00 12,900.00 21,250.00 5,850.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการวนัเดก็แห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 99,680.00 320.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าใชส้อย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 500,000.00 0.00 0.00 290,000.00 22,220.00 187,780.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

50,000.00 0.00 18,000.00 0.00 13,370.00 18,630.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และสมัมนา 

50,000.00 18,000.00 0.00 0.00 50,200.00 17,800.00 
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งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,546,000.00 0.00 0.00 0.00 1,348,380.00 197,620.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าส ารวจขอ้มูลจ านวนสตัว์
และข้ึนทะเบียนสตัว ์

13,000.00 0.00 0.00 0.00 5,190.00 7,810.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคพิษสุนขับา้ 

56,500.00 0.00 0.00 0.00 21,466.00 35,034.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการรณรงคป้์องกนั
และก าจดัยงุลาย 

95,000.00 0.00 0.00 0.00 89,548.00 5,452.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมดา้นการ
บริหารจดัการขยะมูลฝอย
ในชุมชนต าบลแกใหญ่ 

114,000.00 0.00 0.00 0.00 108,634.00 5,366.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สมเดจ็
พระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราช
กุมารี 

65,000.00 0.00 0.00 0.00 57,090.00 7,910.00 

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการจดัท าแผนชุมชน
และแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการฝึกอบรมการ
พฒันาศกัยภาพผูสู้งอายเุพ่ือ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่
สงัคมผูสู้งอาย ุ

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพการนวดแผนไทย 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพหลกัสูตรการท ายา
หม่องสูตรร้อนการท ายา
หม่องสูตรเยน็ น ้ามนัทาผม 
(แฮร์โคท) 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานส่งเสริมและ
สนบัสนุนความ
เขม้แขง็ชุมชน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมการ
พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ
ต าบลแกใหญ่(โรงเรียน
ผูสู้งอาย)ุ 

50,000.00 0.00 0.00 10,105.00 16,379.00 23,516.00 

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬา
เยาวชน ประชาชน ตา้นยา
เสพติด 

500,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 150,000.00 

งานกีฬาและ
นนัทนาการ 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 
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งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษป์ระเพณีวนัลอย
กระทง 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 99,360.00 640.00 

งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการหล่อเทียนพรรษา
เพ่ือสืบสานประเพณีวนั
เขา้พรรษา 

120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าจา้งส ารวจออกแบบและ
ควบคุมการก่อสร้าง 

200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าจา้งเหมาบริการ 100,000.00 11,000.00 100,000.00 0.00 10,800.00 200.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใชส้อย 
รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

ค่าเยบ็เล่มหนงัสือหรือ
เขา้ปกหนงัสือ 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

100,000.00 0.00 75,000.00 0.00 25,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
และสมัมนา 

100,000.00 0.00 70,000.00 0.00 28,200.00 1,800.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการจดัท าและ
ปรับปรุงผงัเมืองรวม
สุรินทร์ 

50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าใชส้อย 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

- 770,000.00 1,662,000.00 0.00 0.00 2,420,780.00 11,220.00 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย ์

30,000.00 0.00 0.00 0.00 29,762.00 238.00 

งานส่ิงแวดลอ้ม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ค่าใชส้อย 

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการ
ปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อ่ืน ๆ 

โครงการปลูกป่าและรักษา
ป่า 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 15,132.00 34,868.00 

รวมหมวดค่าใชส้อย 8,504,500.00 2,121,000.00 943,000.00 398,937.70 6,521,050.42 2,762,511.88 

 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่   หมวดค่าวัสดุ  25  รายการ มีดังนี้ 
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งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัด ุ วสัดุส านกังาน - 200,000.00 0.00 0.00 0.00 109,473.00 90,527.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัด ุ วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 0.00 20,000.00 0.00 0.00 2,707.00 17,293.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัด ุ วสัดุงานบา้นงานครัว - 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัด ุ
วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 100,000.00 0.00 0.00 0.00 61,800.00 38,200.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัด ุ
วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

- 0.00 40,000.00 0.00 0.00 9,100.00 30,900.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัด ุ วสัดุการเกษตร - 0.00 20,000.00 0.00 0.00 3,878.00 16,122.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัด ุ วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าวสัด ุ วสัดุคอมพิวเตอร์ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 99,930.00 70.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าวสัด ุ วสัดุส านกังาน - 100,000.00 30,000.00 0.00 0.00 125,919.70 4,080.30 

งานบริหารงานคลงั ค่าวสัด ุ วสัดุงานบา้นงานครัว - 100,000.00 0.00 30,000.00 0.00 69,925.00 75.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าวสัด ุ
วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 100,000.00 0.00 30,000.00 0.00 2,900.00 67,100.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าวสัด ุ วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน - 250,000.00 0.00 0.00 107,383.00 142,617.00 0.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าวสัด ุ วสัดุการเกษตร - 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าวสัด ุ วสัดุคอมพิวเตอร์ - 150,000.00 30,000.00 0.00 0.00 179,940.00 60.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าวสัด ุ วสัดุส านกังาน - 260,000.00 0.00 0.00 0.00 239,257.00 20,743.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าวสัด ุ วสัดุงานบา้นงานครัว - 100,000.00 30,000.00 0.00 0.00 99,942.00 30,058.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าวสัด ุ
วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 60,000.00 0.00 0.00 0.00 32,940.00 27,060.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าวสัด ุ
วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

- 10,000.00 40,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าวสัด ุ วสัดุคอมพิวเตอร์ - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 79,142.00 20,858.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวสัด ุ ค่าอาหารเสริม (นม)  - 1,724,580.00 0.00 0.00 222,019.32 1,330,317.98 172,242.70 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าวสัด ุ วสัดุส านกังาน - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 99,850.00 150.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าวสัด ุ วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ - 200,000.00 0.00 44,000.00 0.00 155,970.00 30.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าวสัด ุ วสัดุก่อสร้าง - 100,000.00 0.00 0.00 0.00 99,925.00 75.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าวสัด ุ
วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

- 50,000.00 0.00 35,000.00 0.00 14,490.00 510.00 
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งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าวสัด ุ วสัดุคอมพิวเตอร์ - 150,000.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 

รวมหมวดค่าวสัด ุ 3,964,580.00 270,000.00 159,000.00 329,402.32 3,160,023.68 586,154.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่   หมวดค่าสาธารณูปโภค 9  รายการ มีดังนี้ 

งานบริหารงานคลงั ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 250,000.00 0.00 0.00 0.00 222,831.30 27,168.70 

งานบริหารงานคลงั ค่าสาธารณูปโภค ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล - 50,000.00 0.00 0.00 0.00 26,771.02 23,228.98 

งานบริหารงานคลงั ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศพัท ์ - 30,000.00 0.00 0.00 0.00 18,071.50 11,928.50 

งานบริหารงานคลงั ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการไปรษณีย ์ - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,676.00 7,324.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

- 150,000.00 0.00 0.00 0.00 88,082.40 61,917.60 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า - 50,000.00 0.00 0.00 4,108.57 38,105.57 7,785.86 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล - 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,946.00 8,054.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศพัท ์ - 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

- 35,000.00 10,000.00 0.00 0.00 34,406.82 10,593.18 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 600,000.00 10,000.00 0.00 4,108.57 432,890.61 173,000.82 

 

 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่   หมวดค่าค่าครุภัณฑ ์17  รายการ มีดังนี้ 

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 
จดัซ้ือตูเ้หลก็บานเล่ือน
กระจก 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือตูเ้หลก็แบบ 2 บาน 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร จดัซ้ือเคร่ืองป๊ัมน ้าอตัโนมติั 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 46,000.00 0.00 0.00 0.00 46,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ 32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

จดัซ้ือชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

7,600.00 0.00 0.00 0.00 7,600.00 0.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 0.00 

งานบริหารงานคลงั ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 
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งานบริหารงานคลงั ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

จดัซ้ือชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการส าหรับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3,800.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
ส่วน 

36,400.00 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือตูเ้หลก็แบบ 2 บาน 11,000.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์ านกังาน 
จดัซ้ือโต๊ะพบั
อเนกประสงค ์

30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว จดัซ้ือเคร่ืองกรองน ้า 26,000.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว จดัซ้ือผา้ม่านพร้อมอุปกรณ์ 100,000.00 0.00 0.00 0.00 65,000.00 35,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์หรือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง 
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเจาะ
คอนกรีต 

120,000.00 0.00 22,000.00 0.00 98,000.00 0.00 

รวมหมวดค่าครุภณัฑ ์ 498,300.00 0.00 22,000.00 0.00 441,300.00 35,000.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 21 รายการ มีดังนี้ 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ 

ก่อสร้างรางระบายน ้า
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 

บา้นทนง จากหนา้บา้นนาง
พรม ดวงฤทธ์ิ 

1,013,000.00 0.00 0.00 0.00 1,013,000.00 0.00 

งานบริหารทัว่ไป 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงหอ้ง
ประชุม 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 

งานบริหารงานคลงั 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

โครงการปรับปรุงหอ้งกอง
คลงั 

150,000.00 0.00 0.00 0.00 146,000.00 4,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ 

เงินชดเชยสญัญาแบบปรับ
ราคาได ้(ค่า K) 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
11 บา้นจบกงาม (สายทาง
จากบา้นนางจ านิด พ้ืนบน 
ถึงถนนบา้นขนาด หมู่ 6 

ต าบลแร่) 

470,000.00 0.00 7,000.00 0.00 463,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
11 บา้นจบกงาม (สายทาง
จากศาลาประชาคมถึงบา้น
นายอุดมศรี หวงัเจริญ) 

167,000.00 0.00 4,000.00 0.00 163,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
13 บา้นตะคร้อใหม่ (ซอย
อู่ช่างนนั) 

47,000.00 0.00 1,000.00 0.00 46,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
4 บา้นตะคร้อ(สายทางจาก

478,000.00 0.00 30,000.00 0.00 448,000.00 0.00 
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บา้นนางเผือ ลดัดาหอมถึง
หนองถนน) 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
5 บา้นตระแบกนอ้ย (สาย
ทางจากส่ีแยกตระแบกซ็อป
ถึงถนนด าเส้นอาโพน นาย
สมจิต คงงาม) 

495,000.00 0.00 4,000.00 0.00 491,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
6 บา้นนาเกา (สายทางจาก
ถนนคอนกรีตเดิมซอยสุข
ส าราญถึงถนนลาดยางหมู่ 
3) 

559,000.00 0.00 175,500.00 0.00 383,500.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
8 บา้นหนองธาตุ (สายทาง
จากถนนขา้งบา้นนายส าเนา 
วราพร ถึงโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพแกใหญ่) 

415,000.00 0.00 52,000.00 0.00 363,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
9 บา้นตาเตน (สายทางจาก
คุม้เพชรตดัเพชรถึงทาง
เล่ียงเมืองเส้นใหม่) 

556,000.00 0.00 182,000.00 0.00 374,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
12 บา้นแกใหญ่ (สายทาง
จากนายสงวน สุโขรัมยถึ์ง
ส่ีแยกบ่อบ าบดัน ้าเสีย) 

499,000.00 0.00 5,000.00 0.00 494,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
3 บา้นจกัจรูก (สายทาง
จากสามแยกโรงเรียนจกัจรู
กถึงบา้นนายวิเศษ เพ่ิม
นิตย)์ 

218,000.00 0.00 3,000.00 0.00 215,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า หมู่ท่ี 10 บา้น
แกใหญ่ (จากหน้าบา้นนาย
สอถึงคลองชลประทาน) 

497,000.00 0.00 0.00 0.00 497,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหลก็ หมู่ท่ี 13 บา้น
ตะคร้อใหม่ (จากบา้นนาย
แดน สีชมพูถึงบา้นางอรศิริ 
ขาวแกว้) 

295,000.00 0.00 0.00 0.00 295,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงเสริมดิน
ถมถนนและลงหินคลุก หมู่
ท่ี 5 บา้นตระแบกนอ้ย 
(จากถนน 214 ถึงบา้น
นางโสภา สนทอง) 

238,000.00 0.00 0.00 0.00 238,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการยกระดบัถนนดิน
ลงหินคลุก หมู่ท่ี 3 บา้น
จกัจรูก (สายทางจากบา้น

222,000.00 0.00 0.00 0.00 222,000.00 0.00 
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นางฉลวย สุขสงวนถึงบา้น
นางอ าพร ค าแหง) 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
1 บา้นแกใหญ่ จากบา้น
นายประคอง เกษมสุขถึง
ห้วยทพัพล 

882,000.00 0.00 198,000.00 0.00 683,300.00 700.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
2 บา้นแกนอ้ย (จากท่ีของ
นางบาน ดาทอง ถึงยุง้ฉาง
นางนยันา สนทอง) 

484,000.00 0.00 0.00 0.00 484,000.00 0.00 

งานก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

โครงการวางทอ่ระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
7 บา้นทนง (จากบา้นนาง
ฉลวย การินถึงถนนเล่ียง
เมือง) 

199,000.00 0.00 0.00 0.00 199,000.00 0.00 

รวมหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 8,234,000.00 0.00 661,500.00 0.00 7,217,800.00 354,700.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่   หมวดรายจ่ายอื่น 1  รายการ มีดังนี้ 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

รายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 

ค่าอาหารกลางวนัคา้งจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไตรมาสท่ี 4 

(1สิงหาคม ถึงวนัท่ี 10 

ตุลาคม 2562) 

0.00 121,000.00 0.00 0.00 121,000.00 0.00 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 0.00 121,000.00 0.00 0.00 121,000.00 0.00 

 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.แกใหญ่   เงินอุดหนุน 7  รายการ มีดังนี้ 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 

อุดหนุนโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลแกใหญ่ ตาม
โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนอาหารกลางวนั
ให้แก่เดก็นกัเรียนใน
โรงเรียนบา้นแกนอ้ย 

540,000.00 0.00 0.00 0.00 492,020.00 47,980.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนอาหารกลางวนั
ให้แก่เดก็นกัเรียนใน
โรงเรียนบา้นแกใหญ่ 

1,220,000.00 0.00 0.00 0.00 1,097,960.00 122,040.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนอาหารกลางวนั
ให้แก่เดก็นกัเรียนใน
โรงเรียนบา้นจกัจรูก 

440,000.00 0.00 0.00 0.00 404,040.00 35,960.00 

งานระดบัก่อนวยั
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนอาหารกลางวนั
ให้แก่เดก็นกัเรียนใน
โรงเรียนบา้นนาเกา 

600,000.00 0.00 0.00 0.00 539,960.00 60,040.00 
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งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบั
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนองคก์ร
ประชาชน 

อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ท่ี 1-13 

0.00 260,000.00 0.00 0.00 180,000.00 80,000.00 

งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสงัคม
สงเคราะห์ 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 
(ยกเลิก) 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจงัหวดั
สุรินทร์ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 3,095,000.00 260,000.00 260,000.00 0.00 2,723,980.00 371,020.00 

 
 การเทียบปริมาณข้อบัญญัติกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     อบต.แกใหญ่  มีจ านวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  
208 โครงการ   มีโครงการที่น ามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 74 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 35  
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ภาคผนวก 
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Qr code  แบบติดตามประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลแกใหญ่ 

https://forms.gle/hL1pDwKXjYWWQsaq5 
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ความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ควรลดโครงการและกิจกรรม เนื่องจากมีจ านวนมากเกินไป        
ไม่สามารถน ามาด าเนินการจัดท าโครงการไดค้รบทุกโครงการ เพราะงบประมาณมีจ ากัด   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข ควรมีการให้ความส าคัญในเรื่องของ
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเป็นหลัก ให้แต่
ละหมู่บ้านมีการน าโครงการเข้ามาเพ่ือรองรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ควรมีการให้ความส าคัญในเรื่องของการบริหารจัดการขยะในชุมชน ซึ่ง
ก าลังจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต รณรงค์ให้คนในชุมชนรู้จักวิธีคัดแยก รู้จักวิธีการก าจัดและรีไซเคิลขยะ มี
การไปศึกษาดูงานจากองค์กรที่บริหารจัดการที่ดีในเรื่องขยะแล้วน ามาบริหารจัดการในต าบลให้เกิดเป็น
รูปธรรม  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ควรมีการจัดโครงการเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของต าบล สนับสนุน พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว เช่น แหล่งเรียนรู้วิธีชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากที่ผ่านมา
ประสบปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค – บริโภค ควรให้ความส าคัญกับเรื่องการหาแหล่งน้ าเพ่ือรองรับการใช้น้ าในการ
อุปโภค – บริโภค ท าการเกษตรของชุมชนในต าบล การป้องกันโรคระบาดผลิตผลทางการเกษตร 

คณะกรรมการติดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ วนต าบล แกใหญ่                            
ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอรายงานความเห็นดังกล่าวข้างต้นให้
ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องโปรดพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอนี้  

 
 

 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

       องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
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                องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
หมู่ที่ 2  ต าบลแกใหญ่  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
    โทรศัพท์ : 0-4404-0241  โทรสาร : 0-4404-0241   
                  WWW.KAEYAI.GO.TH 


