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ประกาศ อบต.แกใหญ ่
เรือ่ง การรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

*******************************************  
     ด ว้ยระ เบียบก ระทรวงมหาดไทยว่ าด ว้ ยกา ร จัดท าแผนพัฒนาองค์ก รปกครองส่ วนท อ้ งถิ่น  
พ.ศ. 2548 ขอ้ 30(5) แกไ้ขเพิม่เตมิฉบับที ่2 พ.ศ. 2559 ก าหนดใหผู้บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เสนอ
ผลการตดิตามและประเมนิผลต่อ สภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิน่ และประกาศผลการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วไปอยา่งนอ้ยปีละสองครัง้ ภายในเดอืนเมษายน และเดอืนตลุาคม
ของทกุปี 
     ดังนัน้เพือ่การปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  ขอ้ 30(5)แกไ้ขเพิม่เตมิฉบับที ่2 พ.ศ. 2559  อบต.แกใหญ่  จงึขอ
ประกาศผลการด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ การใชจ้่าย และผลการด าเนินงาน รวมทัง้การตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มา เพือ่ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบ
และก ากบัการบรหิารจัดการ อบต.  แกใหญ ่ดังนี ้ 
 
ก. วสิยัทศัน ์
รวมพลังรัฐราษฎรพ์ัฒนาชุมชนทุกดา้นใหเ้ขม้แข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มนอ้มน าหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
 
ข. พนัธกจิ 
1.พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานทกุระบบใหไ้ดม้าตรฐาน เพยีงพอและทั่วถงึ 
2.สง่เสรมิเพิม่ทักษะและสนับสนุนการประกอบอาชพีหลกัและอาชพีเสรมิเพิม่รายไดใ้หก้บักลุม่ 
3.สง่เสรมิดา้นการศกึษา สขุภาพอนามยั และสวัสดกิารของประชาชน ใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
4.พัฒนาแหลง่น ้าเพือ่การเกษตร การอปุโภคบรโิภคใหเ้พยีงพอ 
5.สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนทกุภาคสว่นในการพัฒนาทางการเมอืงและสงัคม 
6.สง่เสรมิสรา้งจติส านกึอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
ค. ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ไดก้ าหนดยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายทุธศาสตรไ์ว ้9 ยทุธศาสตร ์ดังนี ้
 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
   1. กอ่สรา้งปรับปรงุซอ่มแซม ถนน สะพาน ทอ่ระบายน ้า ใหเ้ป็นไปดว้ยความสะดวกและปลอดภยั 
   2. กอ่สรา้งขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   3. กอ่สรา้งและขยายเขตการบรกิารประปา 
   4. กอ่สรา้งและปรับปรงุแหลง่น ้าเพือ่การอปุโภคบรโิภค และการเกษตร 
   5. การบรกิารสาธารณะ 
 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 
   1. สง่เสรมิศักยภาพและขดีความสามารถในการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรอนิทรยี ์
   2. สง่เสรมิการพัฒนาหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
   3. สง่เสรมิและเพิม่ทักษะอาชพีของครัวเรอืนและกลุม่อาชพี 
   4. เสรมิสรา้งมาตรฐานและเพิม่มลูคา่ของสนิคา้และจัดหาแหลง่จ าหน่ายสนิคา้ 
   5. สรา้งความตระหนักแกผู่ป้ระกอบการและผูบ้รโิภค 
 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคมอยูด่มีสีขุ 
   1. การพัฒนาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 
   2. การจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 
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   3. การพัฒนาและสง่เสรมิดา้นสวัสดกิารชมุชน 
   4. สง่เสรมิและสนับสนุนใหช้มุชนเขม้แข็งพึง่ตนเองได ้
   5. สง่เสรมิพัฒนาคณุภาพชวีติและใหก้ารสงเคราะหผ์ูด้อ้ยโอกาส และผูส้งูอาย ุ
 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 
   1. การอบรมใหค้วามรูก้บัประชาชนและกลุม่องคก์รในชมุชนใหต้ระหนักถงึภยัจากโรคตา่งๆ 
   2. สง่เสรมิ สนับสนุนวัสด ุอปุกรณ์ เครือ่งมอืในการป้องกนัรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ และการบรกิารสาธารณสขุ 
   3. สนับสนุนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟกูารแพทยแ์ผนไทย 
   4. ประสานพลังชมุชน และสว่นราชการในการเฝ้าระวังและป้องกนัภยัตามนโยบายของรัฐบาล 
   5. สง่เสรมิและพัฒนาดา้นกฬีาและนันทนาการ 
 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   1. สรา้งจติส านกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   2. การจัดการระบบบ าบดัน ้าเสยี 
   3. การบรหิารจดัการและรณรงคก์ าจดัขยะมลูฝอย 
 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
   1. สง่เสรมิ สนับสนุน บ ารงุรักษากจิกรรมดา้นศาสนา 
   2. สง่เสรมิ อนุรักษ์ศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
   3. สง่เสรมิการพัฒนามาตรฐานภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืงการบรหิารและการปกครอง 
   1. สง่เสรมิพัฒนาศักยภาพของบคุลากรและองคก์รใหม้ขีดีความสามารถในการพัฒนา 
   2. สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน และองคก์รทกุภาคสว่นในการพัฒนาทางการเมอืงและการบรหิาร 
   3. สรา้งเสรมิประสทิธภิาพในการบรหิารงานตามหลกัธรรมมาภบิาล 
   4. สง่เสรมิการพัฒนาระบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
   5. จัดหาอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการปฏบิตังิาน 
 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 
   1. สง่เสรมิการศกึษาในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศัย 
   2. สง่เสรมิการจัดการศกึษาทัง้ระดับปฐมวัย และการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   3. สง่เสรมิกระบวนการเรยีนรูอ้ยา่งยัง่ยนื 
   4. สนับสนุนดา้นโภชนาการ อาหารเสรมินมและอาหารกลางวัน 
 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่ว 
   1. สง่เสรมิสนับสนุนทรัพยากรในชมุชนเพือ่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิอนุรักษ์ 
   2. สง่เสรมิการสรา้งเศรษฐกจิของชมุชนจากแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
   3. สง่เสรมิการสรา้งจติส านกึใหช้มุชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
ง. การวางแผน 
    อบต.แกใหญ่ ไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) ตามกระบวนการที่
บญัญัตไิวใ้นระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548  โดย
ผา่นการมสีว่นรว่มของประชาชน เชน่ การจัดเวทปีระชาคม การประชมุกรรมการชมุชน เพือ่รับฟังปัญหาและความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที ่ กอ่นน ามาจัดท าโครงการเพือ่พัฒนาพืน้ที ่ทีบ่รรจุไวใ้นแผนพัฒนา 3 ปี 
ตอ่ไป 
   อบต.แกใหญ่ ไดป้ระกาศใชแ้ผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) เมือ่วันที ่30 มถิุนายน 2559 โดยไดก้ าหนด
โครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560) 
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ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

223 232,616,340.00 33 29,140,840.00 33 29,140,840.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ดา้นเศรษฐกจิ 

14 2,280,000.00 4 190,000.00 3 60,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละ
สงัคมอยูด่มีสีขุ 

24 2,835,000.00 0 0.00 0 0.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ดา้นสาธารณสขุ 

16 1,885,000.00 0 0.00 0 0.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ดา้นการบรหิารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

10 630,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ดา้นศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ 

6 675,000.00 0 0.00 0 0.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
การเมอืงการบรหิารและ
การปกครอง 

101 38,912,375.00 11 702,000.00 11 702,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ดา้นการศกึษา 

24 8,755,000.00 0 0.00 0 0.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
ดา้นการทอ่งเทีย่ว 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 418 288,588,715.00 49 30,042,840.00 48 29,912,840.00 

 

 

 

 

 

 



4 
 

แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 

เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมแิสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผน 3 ปี 

เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารและการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

2562 2561 

2560 

0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารและการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

2562 2561 

2560 
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จ. การจดัท างบประมาณ 

      ผูบ้ริหาร ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ เม่ือวนัท่ี 27  กนัยายน 2559 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จ านวน   125 โครงการ งบประมาณ 
24,920,028.00 บาท สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี         

   
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 21 13,055,529.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ 4 180,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคมอยูด่มีสีขุ 7 487,089.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสาธารณสขุ 3 770,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

4 80,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

1 100,000.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืงการบรหิารและการปกครอง 83 8,356,210.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศกึษา 2 1,891,200.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการทอ่งเทีย่ว - - 

รวม 125 24,920,028.00 
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แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ด้รับจดัสรรงบประมาณ 

เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ ทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 20 40 60 80 100

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญา… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารและการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

โครงการ 

โครงการ 

0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารและการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัต ิ

งบประมาณ 
ตามข้อบญัญติั 
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รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ อบต.แกใหญ ่ มดีังนี ้
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

1 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก ม.4 จากสาม

แยกบา้นนาง
อนิฐญา คงกลา้ ถงึ
วัดจอมสรุนิทร ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

259,000.00 เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยัตอ่ผู ้
สญัจรไปมาสภาพ
ถนนมคีวามมัน่คง

แข็งแรง 

5คณู700คณู
0.15ม. 

2 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุ
ภมูทิัศนบ์รเิวณรอบ
พืน้ทีส่ านักงาน

องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแกใหญ ่

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

1,847,529.00 เพือ่ปรับปรงุภมู ิ
ทัศนบ์รเิวณรอบ
พืน้ทีส่ านักงาน

องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลแกใหญ ่ใหม้ี
พืน้ทีใ่นการใชส้อย
อยา่งเหมาะสมและ
สะดวกส าหรับผูม้า
ตดิตอ่ราชการ 

มพีืน้ทีใ่นการใช ้

ประโยชน ์

3 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี ่1 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

267,000.00 เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยัตอ่ผู ้
สญัจรไปมาสภาพ
ถนนมคีวามมัน่คง 

4X1500X0.15 
เมตร 

4 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี ่11 
จากบา้นสามแยก
บา้นนางงา พลภกัด ี
ถงึบา้น ดต.สมชยั 

แกว้กาญจ ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

1,099,000.00 เพือ่ความสะดวก
และความปลอดภยั
ตอ่ผูส้ญัจรไปมา 

4X700X0.15 
เมตร 

5 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี ่11 

จากบา้นนางงา พล
ภกัด ีถงึบา้นนาง
สงัวาล ดาทอง 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

109,000.00 เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยัตอ่ผู ้

สญัจรไปมา 

4X30X0.15 
เมตร ความยาว
ถนนไมน่อ้ยกวา่  

250 เมตร 

6 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการวางทอ่
ระบายน ้า หมูท่ี ่13 
จากบา้นนายพสิทิธิ ์ 
ถงึบา้นนายบณัฑติ  

สทิธศิร ี

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

134,000.00 เพือ่แกปั้ญหาน ้า
ทว่มขงัและเน่าเสยี 

0.60X200 เมตร 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

7 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการวางทอ่
ระบายน ้าคอนกรตี
เสรมิเหล็กพรอ้มบอ่
พัก  หมูท่ี ่10  จาก
หนา้โรงเรยีนบา้น
แกใหญ ่ถงึสีแ่ยก

แกใหญ ่

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

1,349,000.00 เพือ่แกปั้ญหาน ้า
ทว่มขงัและเน่าเสยี 

วางทอ่ คสล.
0.80X1.00 เมตร  
จ านวน 628 

ทอ่น 

8 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี ่12 
จากคลอง

ชลประทาน ถงึบา้น
นายสงวน สโุขรัมย ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

1,012,000.00 เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยัตอ่ผู ้

สญัจรไปมา 

5X1500X0.15 
เมตร 

9 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุ
ถนนดนิลงหนิคลกุ 
หมูท่ี ่9 จากสระข

ยงูถงึคลอง
ชลประทาน 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 เพือ่ปรับสภาพถนน
ใหส้ญัจรไดส้ะดวก
และปลอดภยั 

5X130X0.50 
เมตร 

10 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้งรัว้
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
รอบบรเิวณพืน้ที ่
อบต.แกใหญ ่

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

800,000.00 เพือ่ป้องกนัการบกุ
ลกุ ขโมย และเพิม่
การเป็นสดัสว่นแน่
ชดัในเขตพืน้ที ่

อบต. 

มรัีว้รอบบรเิวณ 
อบต. 

11 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี ่13 
จากบา้นนายเหม 
ถงึบา้นนายสมวงค ์

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยัตอ่ผู ้

สญัจรไปมา 

3X150X0.15 
เมตร 

12 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
สถานสีบูน ้า
พลังงานโซลา่
เซลล ์หมูท่ี ่8 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

555,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชนมี
น ้าอปุโภคอยา่ง

เพยีงพอ 

มสีถานสีบูน ้า
ดว้ยพลังงานโซ

ลา่เซลล ์

13 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุ
ถนนดนิลงหนิคลกุ 
หมูท่ี ่4 จากบา้น
นายชลัย บญุสด 
ถงึบา้นนายเสงีย่ม 

สดศร ี

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

140,000.00 เพือ่ปรับสภาพถนน
ใหส้ญัจรไดอ้ยา่ง

ปลอดภยั 

4X500เมตร 

14 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุ
ถนนดนิลงหนิคลกุ 
หมูท่ี ่2 จากโคง้
บา้นนางสาวสรัุตน ์
อดทน ถงึบา้น

จักจรกู 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

371,000.00 เพือ่ปรับสภาพถนน
ใหส้ญัจรไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัและ

สะดวก 

7X1400X0.10 
เมตร 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

15 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี ่3 จาก
บา้นนายสมศักดิ ์
สมานทอง ถงึบา้น
นายสาด สมานทอง 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

674,000.00 เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

4X370X0.15 
เมตร 

16 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนนดนิ กอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี ่5 จาก
บา้นนายรืน่ นับถอืด ี

ถงึสระน ้า 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

62,000.00 เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยัใน
การสญัจรไปมา
ของประชาชน 

7X170 เมตร 

17 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หมูท่ี ่6 จาก
ซอยบา้นนางสมใจ 
วงกญัญา ถงึหว้ยระ

เวยีง 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

237,000.00 เพือ่ความสะดวก
และปลอดภยัตอ่ผู ้

สญัจรไปมา 

4X100X0.15 
เมตร 

18 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการวางทอ่
ระบายน ้าคุม้ทนง
นอ้ย หมูท่ี ่7 จาก
บา้นนายเลยีม  จอง
อยู ่ถงึทศิตะวันตก
หนา้บา้นนางทอ 
(แนวทศิใต)้ 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

189,000.00 เพือ่แกปั้ญหาน ้า
ทว่มขงัและเน่าเสยี 

60X500 เมตร 

19 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนนดนิ หมูท่ี ่8 
จากคุม้แสงเทยีน 
ถงึหนองน ้า
สาธารณะ 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 เพือ่ปรับสภาพถนน
ใหส้ญัจรไดส้ะดวก
และปลอดภยั 

4X400 เมตร 

20 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
รางระบายน ้า  หมูท่ี ่

10 จากบา้นนาง
เพลนิ ถงึบา้นนาง

สวด 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

241,000.00 เพือ่แกปั้ญหาน ้า
ทว่มขงัและเน่าเสยี 

0.60X400 เมตร 

21 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการตดิตัง้ไฟ
สอ่งสวา่งโซลา่เซล 

หมู ่1 - 13 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

3,250,000.00 เพือ่ตดิตัง้เพิม่ใน
จดุทีม่คีวาม 

 
เสีย่ง 

ม.1- ม.13 

22 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการฝึกอบรม
เชงิปฏบิตักิารการ
ผลติน ้าหมกัชวีภาพ 

  20,000.00 เพือ่ลดตน้ทนุการ
ผลติและการใช ้

สารเคม ี

มคีวามรูใ้นการ
ท าน ้าหมกั
ชวีภาพ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

23 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการฝึกอบรม
ปุ๋ ยพชืสดและวา่น
พชืสด (ไถก่ลบตอ

ซงั) 

  20,000.00 เพือ่ลดตน้ทนุการ
ผลติและสง่เสรมิ
การการเพิม่

ผลผลติทางเกษตร
อนิทรยี ์

มคีวามรูใ้นการ
ท าเกษตร
อนิทรยี ์

24 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการสง่เสรมิ
การท าเกษตร

อนิทรยี ์

  20,000.00 เพือ่ลดตน้ทนุการ
ผลติและสง่เสรมิ
การท าเกษตร

อนิทรยี ์

มคีวามรูใ้นการ
ท าเกษตร
อนิทรยี ์

25 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิอาชพีใหก้บั
ผูส้งู อาย ุคนพกิาร
และผูด้อ้ยโอกาส 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพือ่สง่เสรมิให ้
ราษฎรมอีาชพีและ 
เกดิรายไดใ้นการ

ครองชพี 

13 หมูบ่า้น 

26 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการอบรม
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน
รูจ้ักป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพ
ตดิ 

อบรมป้องกนัยา
เสพตดิ 

27 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนชว่ง
เทศกาล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพือ่ใหป้ระชาชน
ไดรั้บความ
ปลอดภยัจาก
การจราจร 

ป้องกนัและลด
อบุตัเิหต ุ

28 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการสมทบ
กองทนุสวัสดกิาร

ชมุชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

127,089.00 เพือ่สนับสนุน
กองทนุสวัสดกิาร
ชมุชนใหเ้ขม้แข็ง 

สมทบกองทนุ
สวัสดกิารชมุชน 

29 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิคณุภาพ
ชวีติผูส้งูอาย ุ

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่แสดงถงึคณุคา่
และความส าคญั
ของผูส้งูอาย ุ

จัดโครงการ
ฝึกอบรมสง่เสรมิ
คณุภาพชวีติ
ผูส้งูอาย ุ

30 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการสงเคราะห์
ผูม้รีายไดน้อ้ย 
ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ยากไร ้และผูไ้รท้ี่

พึง่ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่ชว่ยเหลอืให ้
ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ยากไร ้ผูไ้รท้พีึง่มี
ชวีติเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 

 13 หมูบ่า้น 

31 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการฝึกอบรม
ดแูลผูส้งูอาย ุและ
คนพกิารต าบลแก

ใหญ ่

รายได ้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพือ่สง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติทีด่ขีอง

ผูส้งูอายแุละคน
พกิาร 

1  ครัง้ 

32 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการฝึกอบรม
สานสมัพันธ์

ครอบครัวอบอุน่ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่สง่เสรมิและ
พัฒนาคณุภาพ
ชวีติทีด่ขีองคนใน

ครอบครัว 

1 ครัง้ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

33 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

โครงการรณรงค์
ป้องกนัและก าจดั

ยงุลาย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

250,000.00 เพือ่ท าลายแหลง่
เพาะพันธุย์งุลาย
ท าใหเ้กดิโรค

ระบาด 

รณรงคป้์องกนั 

34 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

โครงการจัดการ
แขง่ขนักฬีาตา้นยา
เสพตดิประจ าปี 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 เพือ่เสรมิสรา้ง
สขุภาพทีด่แีละ

หา่งไกลยาเสพตดิ 

แขง่ขนักฬีา 

35 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

โครงการมหกรรม
กฬีามวลชน "แซล

เลนจเ์ดย"์ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่สนับสนุนและ
สง่เสรมิให ้

ประชาชนมโีอกาส
เลน่กฬีา 

3 ครัง้ 

36 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการปลกูป่า
และรักษาป่า 

  20,000.00 เพือ่อนุรักษ์สภาพ
ป่าใหส้มบรูณ์เพิม่
ขนาดพืน้ทีป่่าไม ้

ปลกูป่า 

37 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการสง่เสรมิ
ชมุชนดา้นการคดั
แยกขยะมลูฝอย 
และการจัดการของ
เสยีอนัตรายใน
ชมุชน (ภายใต ้
Roadmap) การ
จัดการขยะมลูฝอย

และของเสยี
อนัตราย) 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 เพือ่ใหช้มุชนมี
ความสะอาดน่าอยู่
ปราศจากโรคภยัไข ้

เจ็บ 

คัดแยกขยะ 

38 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการปลกูหญา้
แฝกตามแนว
พระราชด าร ิ

  10,000.00 เพือ่รักษา
สภาพแวดลอ้มทาง
ธรรมชาตแิละ

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

มกีารด าเนนิ
โครงการฯ 

39 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการปลกูป่า
และรักษาป่าตาม
แนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมด็จ
พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพติร และ 
สมเด็จพระนางเจา้

สริกิติติ ์
พระบรมราชนินีาถ 
ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่อนุรักษ์สภาพ
ป่าใหส้มบรูณ์เพิม่
ขนาดพืน้ทีป่่า 

13 หมูบ่า้น 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

40 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม 
จารตีประเพณี และ
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

โครงการสง่เสรมิ
การอนุรักษ์

ประเพณีวันลอย
กระทง 

  100,000.00 เพือ่อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี

ไทย 

อนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทง 

41 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการศกึษาดู
งานเพือ่พัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏบิตังิานของ
ผูบ้รหิารสมาชกิ 

อบต. พนักงานสว่น
ต าบลและพนักงาน

จา้ง 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 เพือ่เพิม่
ประสบการณ์ใน
การปฏบิตังิานการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

ศกึษาดงูาน 

42 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

การจัดการเลอืกตัง้
แทนต าแหน่งทีว่า่ง 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

500,000.00 เพือ่สรรหาผูแ้ทน
ประชาชน 

เลอืกตัง้ 

43 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาทอ้งถิน่
และแผนชมุชน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพือ่ก าหนดแนว
ทางการพัฒนา

ทอ้งถิน่ 

จัดท า
แผนพัฒนา

ทอ้งถิน่และแผน
ชมุชน 

44 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการจัดท าแผน
ทีภ่าษี 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การจัดเกบ็รายได ้

จัดท าแผนทีภ่าษี 

45 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

230,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้ม
ส าหรับการ
ปฏบิตังิาน 

46 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้ม
ส าหรับการ
ปฏบิตังิาน 

47 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้ม
ส าหรับการ
ปฏบิตังิาน 

48 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้ม
ส าหรับการ
ปฏบิตังิาน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

49 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดงุานบา้น
งานครัว 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

125,600.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้ม
ส าหรับการ
ปฏบิตังิาน 

50 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายได ้
จัดเก็บเอง 

180,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้ม
ส าหรับการ
ปฏบิตังิาน 

51 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้ม
ส าหรับการ
ปฏบิตังิาน 

52 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้ม
ส าหรับการ
ปฏบิตังิาน 

53 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายได ้
จัดเก็บเอง 

81,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้ม
ส าหรับการ
ปฏบิตังิาน 

54 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดงุานบา้น
งานครัว 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดงุานบา้น
งานครัวในการ
ปฏบิตังิาน 

55 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑเ์พือ่
การปฏบิตังิาน 

56 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร   40,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑเ์พือ่
การปฏบิตังิาน 

57 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑเ์พือ่
การปฏบิตังิาน 

58 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑเ์พือ่
การปฏบิตังิาน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

59 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่รับรองในการ
ตอ้นรับบคุคล 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพือ่เพิม่ประสทิธิ
การท างานและ

รับรองบคุคล กลุม่
บคุคล 

บคุลากรมี
ประสทิธภิาพ 

60 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่เลีย้งรับรองใน
การประชมุ

คณะกรรมการตา่ง 
ๆ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

การท างานมี
ประสทิธภิาพ 

61 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

1.คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดงานทางรัฐพธิ ี

รายได ้
จัดเก็บเอง 

150,000.00 เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มอีปุกรณ์ในการ
ปฏบิตังิาน 

62 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่บ ารงุรักษาและ
ชอ่มแซม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

515,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

จัดหาวสัดุ
ส านักงาน 

63 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้โต๊ะ
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้มใน
การปฏบิตังิาน 

64 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่บ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

400,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

สามารถใชง้าน
ไดต้ามปกต ิ

65 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เกา้อี้
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดใุนการ
ปฏบิตังิาน 

66 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งสแกน
ลายนิว้มอืบนัทึึ

กเวลา 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑใ์นการ
ปฏบิตังิาน 

67 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งท าน ้า
เย็น แบบตอ่ทอ่ 
ชนาด 2 กอ๊ก 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

68 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์
Multifunction 

ชนดิเลเซอร/์ชนดิ 
LED ขาวด า 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

96,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

69 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์
ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที ่
1* ( ขนาดไมน่อ้ย
กวา่ 18.5 นิว้ ) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

22,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

70 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งพมิพื
แบบฉีดหมกึ (Injet 

Printer ) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

4,300.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

71 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 

VA 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

3,200.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

72 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งถา่ย
เอกสาร 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในกร

ปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

73 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอรส์ าหรับ
งานประมวล แบบที ่
1* ( จอขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 18.5 นิว้ ) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

44,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณ์ั 

74 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้รถบรรทกุ 
(ดเีซล) ขนาด 1 
ตัน ปรมิาตร

กระบอกสบูไมต่ า่
กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 
แบบดับเบิล้แคบ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

787,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

75 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งท าน ้า
รอ้น - น ้าเย็น แบบ
ตอ่ทอ่ ขนาด 2 

กอ๊ก 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

26,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

76 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งพมิพ์
แบบฉีดหมกึ         

( Injet Printer ) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

8,600.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

77 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 

VA 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

6,400.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

78 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอรส์ าหรับ
งานประมวลผล 
แบบที ่1* (จอ
ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 

18.5 นิว้ ) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

88,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

79 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่จัดซือ้
เครือ่งพมิพแ์บบฉีด

หมกึ ( Injet 
Printer ) 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

21,500.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

80 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่จัดซือ้เครือ่ง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 

800 VA 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

12,800.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

81 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร์

โนต้บุก้ ส าหรับงาน
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

16,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

82 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งถา่ย
เอกสาร ระบบ

ดจิติอล (ขาว -ด า )  

รายได ้
จัดเก็บเอง 

120,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

83 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร์

โนต้บุก๊ ส าหรับงาน
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

21,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

84 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งพมิพ์
แบบฉีดหมกึ         

( Injet Printer ) 
ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

8,500.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑ ์

85 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาคณุภาพ
ชวีติบคุลากร ชวีติ
เบกิบาน การ

ท างานเป็นสขุ 5 ส. 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพใน
การท างานและ

ด าเนนิ
ชวีติประจ าวัน 

3 ครัง้ 

86 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
ด าเนนิงานหรอืจัด
กจิกรรมวันทอ้งถิน่

ไทย 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพือ่จดักจิกรรมอืน่ 
ๆ ทีเ่กีย่วกบัวัน
ทอ้งถิน่ไทย 

เพือ่ร าลกึถงึวัน
กอ่ตัง้ทอ้งถิน่

ไทย 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

87 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการรับ
เสด็จ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

93,560.00 เพือ่แสดงความ
จงรักภกัดตีอ่
สถาบนัอนัมี

พระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมขุ 

12 ครัง้ 

88 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
ฝึกอบรมและสมันา 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใหก้บั
บคุลากรภายใน
องคก์รเพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

 12 ครัง้ 

89 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฎบิตังิาน 

 12 ครัง้ 

90 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
เพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การป้องกนัและ
ปราบปรามการมุ

จรติ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพใน
การบรหิารองคก์ร 

 3 ครัง้ 

91 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
เพือ่สรา้งความรู ้

ความเขา้ใจเกีย่วกบั
การป้องกนั

ผลประโยชนท์ับ
ซอ้น 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพใน
การบรหิารองคก์ร 

 3 ครัง้ 

92 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการอบรม
ความรูเ้บือ้งตน้
เกีย่วกบักฎหมาย

ทั่วไป 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพใน
การท างานและ

ด าเนนิ
ชวีติประจ าวัน 

 3 ครัง้ 

93 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
การปลกูฝังคา่นยิม

ในการเป็น
ขา้ราชการทีด่ ี

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพใน
การบรหิารงาน

องคก์ร 

3 ครัง้ 

94 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ถา่ยเอกสาร รายได ้
จัดเก็บเอง 

60,000.00 เพือ่ใหเ้กดิการ
ปฏบิตังิานทีม่ี

ประสทิธภิาพและ
รวดเร็ว 

สามารถถา่ย
เอกสารไดใ้นครัง้
ละจ านวนมาก ๆ 
และคมชดั 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

95 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่เย็บเลม่หนังสอื
หรอืเขา้ปกหนังสอื 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

12 ครัง้ 

96 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

12 ครัง้ 

97 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ธรรมเนยีมและ
คา่ลงทะเบยีนตา่ง 

ๆ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฎบิตังิาน 

12 ครัง้ 

98 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
ด าเนนิคดตีามค า
พพิากษาในกรณี

ตา่ง ๆ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

12 ครัง้ 

99 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่จา้งเหมาบรกิาร รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การบรหิารงาน
ภายในองคก์ร 

12 ครัง้ 

100 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
ปฏบิตังิาน 

เขา้รับการอบรม
สมันา 

101 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ่า่ยในการ
สมัมนา 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

100,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

กจิกรรมการ
ฝึกอบรมและ
สมัมนา 

102 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่พวงมาลัย ชอ่
ดอกไม ้กระเชา้
ดอกไมแ้ละพวง

มาลา 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

5,000.00 เพือ่ใชส้ าหรับวาง
หรอืมอบในงานพธิี
หรอืวันส าคัญตา่ง 

ๆ 

มวีัสดใุนการจัด
กจิกรรมในวัน
ส าคญัตา่ง ๆ 

103 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่บ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

50,000.00 เพือ่การบ ารงุรักษา 
หรอืซอ่มแซม
ทรัพยส์นิให ้

สามารถใชง้านได ้
ตามปกต ิ

มอีปุกรณ์ทพีรอ้ม
ใชง้าน 

104 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดหาชดุโปรแกรม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และ
เครือ่งคอมพวิเตอร์

โนต้บุค้ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

3,800.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑใ์นการ
ปฏบิตังิาน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

105 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดหาชดุโปรแกราม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และ
เครือ่งคอมพวิเตอร์

โนต้บุค้ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

7,600.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑใ์นการ
ปฏบิตังิาน 

106 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดหาชดุโปรแกรม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และ
เครือ่งคอมพวิเตอร์

โนต้บุค้ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

19,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑใ์นการ
ปฏบิตังิาน 

107 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดหาชดุโปรแกรม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรับเครือ่ง

คอมพวิเตอร ์และ
เครือ่งคอมพวิเตอร์

โนต้บุค้ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

3,800.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

มคีรภุณัฑใ์นการ
ปฏบิตังิาน 

108 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยรายจา่ย
เพือ่ซอ่มแซม
บ ารงุรักษา

โครงสรา้งของ
ครภุณัฑข์นาดใหญ ่

รายได ้
จัดเก็บเอง 

350,000.00 เพือ่ซอ่มแซม
บ ารงุรักษาครภุฑั์
ใหส้ามารถใชง้าน
ไดต้ามปกต ิ

ครภุณัฑส์ามารถ
ใชง้านได ้
ตามปกต ิ

109 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่

รายได ้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การท าปฏบิตังิาน 

จัดหาวสัดุ
โฆษณาและ
เผยแพร ่

110 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่เชา่พืน้ทีบ่รกิาร
เว็บไซดห์รอืจด
โดเมนเนม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

10,000.00 เพิม่ประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิาน 

มกีารเชา่พืน้ที่
บรกิารเว็บไซด์
หรอืจดโดเมน

เนม 

111 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่บ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซม 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

1,000,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน 

ทรัพยส์นิ
สามารถใชง้าน
ไดต้ามปกต ิ
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

112 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่จัดซือ้กรวย
จราจร 

เงนิอดุหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

10,000.00 เพือ่จดัหาวสัดใุน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้มใน
การปฏบิตังิาน 

113 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่จัดซือ้กระบอง
ไฟ 

เงนิอดุหนุน
จากรัฐบาล
จัดเก็บและ
จัดสรรให ้

2,000.00 เพือ่จดัหาวสัดใุน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้มใน
การปฏบิตังิาน 

114 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

วัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ รายได ้
จัดเก็บเอง 

200,000.00 เพือ่จดัหาวสัดใุน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดพุรอ้มใน
การปฏบิตังิาน 

115 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการจติอาสา
ประดษิฐ์

ดอกไมจ้ันทน ์
ต าบลแกใหญ ่

รายได ้
จัดเก็บเอง 

58,675.00 เพอืใ่ชใ้นการ
เตรยีมการ

สนับสนุนการจัด
งานพระราชพธิ ี

ดอกไมจ้ันทน ์

116 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการปลกูดอก
ดาวเรอืง 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่สนับสนุนการ
จัดงานพธิถีวาย

พระเพลงิ 

ดอกดาวเรอืง 

117 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการสง่เสรมิ
คณุธรรมจรยิธรรม
และปลกูฝังคา่นยิม

ในการเป็น
ขา้ราชการทีด่ ี

รายได ้
จัดเก็บเอง 

30,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การท างานของ
บคุคลากรในดา้น
คณุธรรมและ
จรยิธรรม 

บคุคลากรมคีวาม
ตระหนักในดา้น
คณุธรรมและ
จรยิธรรม 

118 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการจัด
โครงการฝึกซอ้ม
แผนป้องกนัและ
ระงับอคัคภียั 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

20,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของ

บคุลากร 

มกีารจัดการ
ฝึกซอ้มแผน 

119 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
เดนิทางไปราชการ 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

70,000.00 เพือ่เดนิทางไป
ตดิตอ่ราชการใน
สถานทีต่า่ง ๆ 

เกดิการ
ประสานงานทีม่ี
ประสทิธภิา่พ 

120 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
และศกึษาดงูานการ
บรหิารงานของ

องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ตามหลกั
ธรรมาภบิาลและ
หลกัปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

300,000.00 เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานดา้น
การบรหิารงานของ
องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

มกีารจัดโครงการ 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งทีม่า 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบญัญัต ิ

วตัถุ 

ประสงค์ 
ผลผลติ 

121 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

วัสดกุอ่สรา้ง รายได ้
จัดเก็บเอง 

15,000.00 เพือ่จดัหาวสัดใุน
การปฏบิตังิาน 

มวีัสดใุนการ
ปฏบิตังิาน 

122 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

เงนิเดอืนส าหรับ
ขา้ราชการคร ูเงนิ
สวัสดกิาร (คา่เลา่
เรยีนบตุร คา่เชา่
บา้น) ส าหรับ

ขา้ราชการผูด้แูล
เด็ก รายจา่ยีค่า้ง

จา่ยตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2557 - 2559 

  146,370.00 เพือ่จา่ยเป็นเงนิ
คา้งจา่ย 

มกีารเบกิจา่ย 

123 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ตอบแทน
พนักงานจา้งตาม
ภารกจิ (ผูช้ว่ยครู
ผูด้แูลเด็ก) ทีค่า้ง

จา่ยตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2557-2559 

  29,505.00 เพือ่เป็น
คา่ตอบแทน

พนักงานจา้งตาม
ภารกจิ (ผูช้ว่ยครู
ผูด้แูลเด็ก) ทีค่า้ง

จา่ยตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.

2557-2559 

มกีารเบกิจา่ย 

124 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การศกึษา 

โครงการจัดซือ้
อาหารเสรมิ (นม) 

เงนิอดุหนุน
ทั่วไป 

1,851,200.00 เพือ่เสรมิสรา้ง
พัฒนาการของเด็ก

นักเรยีน 

อาหารเสรมิ 
(นม) 

125 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การศกึษา 

โครงการจัดการ
แขง่ขนักาีศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

รายได ้
จัดเก็บเอง 

40,000.00 เพือ่สง่เสรมิพัฒน
การของเด็กให ้

ครบถว้น 

 4 ศนูย ์
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

         อบต.แกใหญ่ มกีารใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนนิโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ  โดยไดม้กีารกอ่หนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 88 โครงการ  จ านวนเงนิ 15,629,653  บาท  มกีารเบกิจ่ายงบประมาณจ านวน 84 
โครงการ จ านวนเงนิ 12,820,688  ลา้นบาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร ์ไดด้ังนี ้

     
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนีผู้กพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

20 8,424,905.00 17 5,820,280.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

1 106,308.00 1 106,308.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคมอยู่
ดมีสีขุ 

4 88,224.00 3 73,624.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

1 129,600.00 1 129,600.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การบรหิารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

2 32,532.00 2 32,532.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา
การเมอืงการบรหิารและการ
ปกครอง 

59 5,040,568.94 59 4,911,614.45 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกึษา 

1 1,807,514.80 1 1,746,729.94 

รวม 88 15,629,652.74 84 12,820,688.39 
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รายละเอยีดโครงการในขอ้บญัญตังิบประมาณ ทีม่กีารกอ่หนีผ้กูพัน/ลงนามในสญัญา มดีังนี ้

         

ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

1 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ม.4 
จากสามแยกบา้น
นางอนิฐญา คง
กลา้ ถงึวัดจอม
สรุนิทร ์

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

259,000.00 148,000.00 สญัญา
จา้ง 
34/2560 

08/06/2560 45 

2 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุ
ภมูทิัศนบ์รเิวณ
รอบพืน้ที่
ส านักงาน
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลแก
ใหญ ่

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

1,847,529.00 739,000.00 50/2560 29/09/2560 60 

3 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่
1 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

267,000.00 165,000.00 สญัญา
จา้ง 
32/2560 

08/06/2560 45 

4 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่
11 จากบา้นสาม
แยกบา้นนางงา 
พลภกัด ีถงึบา้น 
ดต.สมชยั แกว้
กาญจ ์

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

1,099,000.00 649,000.00 สญัญา
จา้ง 
36/2560 

08/06/2560 90 

5 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่
11 จากบา้นนาง
งา พลภกัด ีถงึ
บา้นนางสงัวาล 
ดาทอง 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

109,000.00 94,500.00 สญัญา
จา้ง 
37/2560 

08/06/2560 45 

6 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการวางทอ่
ระบายน ้า หมูท่ี ่
13 จากบา้นนาย
พสิทิธิ ์ ถงึบา้น
นายบณัฑติ  สทิธิ
ศร ี

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

134,000.00 129,980.00 สญัญา 
42/2560 

14/06/2560 45 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

7 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการวางทอ่
ระบายน ้า
คอนกรตีเสรมิ
เหล็กพรอ้มบอ่พกั  
หมูท่ี ่10  จาก
หนา้โรงเรยีนบา้น
แกใหญ ่ถงึสีแ่ยก
แกใหญ ่

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

1,349,000.00 1,343,000.00 สญัญา
จา้ง 
41/2560 

12/06/2560 90 

8 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่
12 จากคลอง
ชลประทาน ถงึ
บา้นนายสงวน สุ
โขรัมย ์

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

1,012,000.00 598,000.00 สญัญา
จา้ง 
38/2560 

08/06/2560 90 

9 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุ
ถนนดนิลงหนิ
คลกุ หมูท่ี ่9 จาก
สระขยงูถงึคลอง
ชลประทาน 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

120,000.00 119,600.00 สญัญา
จา้ง 
31/2560 

07/06/2560 30 

10 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
รัว้คอนกรตีเสรมิ
เหล็กรอบบรเิวณ
พืน้ที ่อบต.แก
ใหญ ่

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

800,000.00 795,000.00 สญัญา
จา้ง 
28/2560 

07/06/2560 90 

11 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่
13 จากบา้นนาย
เหม ถงึบา้นนาย
สมวงค ์

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

250,000.00 215,000.00 สญัญา
จา้ง 
40/2560 

12/06/2560 45 

12 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
สถานสีบูน ้า
พลังงานโซลา่
เซลล ์หมูท่ี ่8 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

555,000.00 485,625.00 49/2560 29/09/2560 45 

13 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุ
ถนนดนิลงหนิ
คลกุ หมูท่ี ่4 จาก
บา้นนายชลัย บญุ
สด ถงึบา้นนาย
เสงีย่ม สดศร ี

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

140,000.00 139,600.00 สญัญา
จา้ง 
30/2560 

07/06/2560 30 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

14 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการปรับปรงุ
ถนนดนิลงหนิ
คลกุ หมูท่ี ่2 จาก
โคง้บา้นนางสาว
สรัุตน ์อดทน ถงึ
บา้นจักจรกู 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

371,000.00 369,600.00 สญัญา
จา้ง 
29/2560 

07/06/2560 45 

15 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่
3 จากบา้นนาย
สมศักดิ ์สมาน
ทอง ถงึบา้นนาย
สาด สมานทอง 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

674,000.00 397,000.00 สญัญา
จา้ง 
33/2560 

07/06/2560 60 

16 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
ถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่
6 จากซอยบา้น
นางสมใจ วง
กญัญา ถงึหว้ยระ
เวยีง 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

237,000.00 149,000.00 สญัญา
จา้ง 
35/2560 

08/06/2560 45 

17 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการวางทอ่
ระบายน ้าคุม้ทนง
นอ้ย หมูท่ี ่7 จาก
บา้นนายเลยีม  
จองอยู ่ถงึทศิ
ตะวันตกหนา้บา้น
นางทอ (แนวทศิ
ใต)้ 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

189,000.00 188,000.00 สญัญา
เลขที ่
39/2560 

12/06/2560 45 

18 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการยกระดับ
ถนนดนิ หมูท่ี ่8 
จากคุม้แสงเทยีน 
ถงึหนองน ้า
สาธารณะ 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

90,000.00 90,000.00 สญัญา
จา้ง เลขที ่
20/2560 

10/02/2560 30 

19 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการกอ่สรา้ง
รางระบายน ้า  หมู่
ที ่10 จากบา้น
นางเพลนิ ถงึบา้น
นางสวด 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

241,000.00 230,000.00 สญัญา 
43/2560 

16/06/2560 45 

20 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

โครงการตดิตัง้
ไฟสอ่งสวา่งโซ
ลา่เซล หมู ่1 - 
13 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

3,250,000.00 1,380,000.00 51/2560 29/09/2560 45 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

21 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิอาชพี
ใหก้บัผูส้งู อาย ุ
คนพกิารและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

120,000.00 504.00 20/2560 24/03/2560 2 

          30,500.00 20/2560 20/03/2560 2 

          11,000.00 25/2560 20/03/2560 2 

          504.00 58/2560 27/06/2560 3 

          63,800.00 59/2560 27/06/2560 4 

22 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการอบรม
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 8,150.00 ใบสัง่ซือ้ 
87/2560 

17/08/2560 2 

          450.00 ใบสัง่จา้ง 
83/2560 

17/08/2560 2 

          6,000.00 ใบสัง่จา้ง 
82/2560 

17/08/2560 1 

23 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการป้องกนั
และลดอบุตัเิหตุ
ทางถนนชว่ง
เทศกาล 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 10,000.00 ใบสัง่จา้ง 
12/2560 

28/12/2559 2 

          7,680.00 ใบสัง่จา้ง 
34/2560 

10/04/2560 2 

          5,000.00 ใบสัง่ซือ้ 
26/2560 

10/04/2560 2 

24 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิคณุภาพ
ชวีติผูส้งูอาย ุ

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 10,560.00 ใบสัง่ซือ้ 
25/2560 

10/04/2560 2 

          26,880.00 ใบสัง่จา้ง 
31/2560 

12/04/2560 1 

          6,720.00 ใบสัง่จา้ง 
32/2560 

10/04/2560 2 

          504.00 ใบสัง่จา้ง 
33/2560 

10/04/2560 2 

25 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษย์
และสงัคมอยูด่มีสีขุ 

โครงการฝึกอบรม
สานสมัพันธ์
ครอบครัวอบอุน่ 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 456.00 ใบสัง่ซือ้ 
30/2560 

18/05/2560 1 

          504.00 ใบสัง่จา้ง 
40/2560 

18/05/2560 1 

          4,180.00 ใบสัง่จา้ง 
41/2560 

18/05/2560 1 



27 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

          1,140.00 ใบสัง่จา้ง 
42/2560 

18/05/2560 1 

26 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

โครงการรณรงค์
ป้องกนัและก าจดั
ยงุลาย 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

250,000.00 26,000.00 ใบสัง่จา้ง 
57/2560 

23/06/2560 5 

          17,100.00 บนัทกึ
ขอ้ตกลง
จา้ง  

23/06/2560 19 

          86,500.00 38/2560 23/06/2560 7 

27 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการสง่เสรมิ
ชมุชนดา้นการคดั
แยกขยะมลูฝอย 
และการจัดการ
ของเสยีอนัตราย
ในชมุชน (ภายใต ้
Roadmap) การ
จัดการขยะมลู
ฝอยและของเสยี
อนัตราย) 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

30,000.00 13,824.00 87/2560 31/08/2560 1 

          16,176.00 69/2560 31/08/2560 2 

28 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

โครงการปลกูป่า
และรักษาป่าตาม
แนวพระราชด าริ
ของพระบาท
สมด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูิ
พลอดลุยเดช 
บรมนาถบพติร 
และ สมเด็จพระ
นางเจา้สริกิติติ ์
พระบรมราชนินีาถ 
ใน
พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดลุยเดช 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 432.00 37/2560 08/05/2560 1 

          1,500.00 29/2560 08/05/2560 1 

          600.00 38/2560 08/05/2560 1 

29 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการศกึษาดู
งานเพือ่พัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏบิตังิานของ
ผูบ้รหิารสมาชกิ 
อบต. พนักงาน
สว่นต าบลและ
พนักงานจา้ง 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 20,100.00 16/2560 06/03/2560 2 



28 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

          60,000.00 17/2560 06/03/2560 4 

          540.00 22/2560 06/03/2560 2 

          6,540.00 23/2560 06/03/2560 1 

30 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนา
ทอ้งถิน่และแผน
ชมุชน 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 3,184.00 ใบสัง่ซือ้  
35/2560 

06/06/2560 1 

          810.00 ใบสัง่จา้ง 
49/2560 

06/06/2560 1 

          16,720.00 ใบสัง่จา้ง 
50/2560 

06/06/2560 1 

          23,870.00 ใบสัง่จา้ง 
53/2560 

20/06/2560 1 

31 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการจัดท า
แผนทีภ่าษี 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 99,000.00 90/2560 12/09/2560 7 

32 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

230,000.00 68,772.00 5/2560 12/01/2560 2 

          7,400.00 27/2560 25/04/2560 2 

          38,660.00 33/2560 29/05/2560 2 

          10,000.00 65/2560 12/07/2560 3 

          22,200.00 46/2560 02/08/2560 2 

          63,887.00 75/2560 25/09/2560 2 

33 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 1,440.00 จา้ง 
10/2560 

19/12/2559 2 

          3,500.00 จา้ง 
13/2560 

26/01/2560 2 

          18,820.00 ซือ้ 
7/2560 

26/01/2560 2 

          7,800.00 28/2560 25/04/2560 2 

          1,200.00 ใบสัง่จา้ง 
47/2560 

23/05/2560 3 

          23,400.00 47/2560 02/08/2560 2 

          1,750.00 62/2560 30/06/2560 2 

          36,000.00 64/2560 24/08/2560 2 



29 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

34 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 44,267.00 293/2560 03/08/2560 2 

35 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
ส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 67,000.00 8/2560 30/01/2560 5 

          32,355.00 58/2560 18/08/2560 2 

36 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดงุาน
บา้นงานครัว 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

125,600.00 26,455.00 12/2560 06/02/2560 2 

          31,705.00 32/2560 29/05/2560 2 

          36,950.00 44/2560 31/07/2560 2 

37 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

180,000.00 44,180.00 6/2560 13/01/2560 2 

          47,520.00 21/2560 24/04/2560 2 

          46,660.00 42/2560 25/07/2560 2 

          41,300.00 67/2560 31/08/2560 2 

38 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 35,800.00 3/2560 08/12/2559 2 

          22,400.00 22/2560 24/04/2560 2 

          23,000.00 43/2560 25/07/2560 2 

39 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 44,620.00 23/2560 24/04/2560 2 

          55,000.00 63/2560 24/08/2560 2 

40 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดุ
คอมพวิเตอร ์

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

81,000.00 17,020.00 13/2560 07/02/2560 2 

          55,500.00 63/2560 24/08/2560 2 

          8,300.00 66/2560 31/08/2560 2 

41 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดหาวสัดงุาน
บา้นงานครัว 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 22,922.00 9/2560 30/01/2560 5 

          1,600.00 71/2560 14/06/2560 120 



30 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

          13,087.00 74/2560 25/09/2560 2 

42 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้ตูเ้ก็บ
เอกสาร 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 30,000.00 ใบสัง่ซือ้ 
15/2560 

02/03/2560 10 

43 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้ตูเ้ก็บ
เอกสาร 

  40,000.00 40,000.00 11/2560 30/01/2560 10 

44 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้ตูเ้ก็บ
เอกสาร 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 30,000.00 14/2560 27/02/2560 10 

45 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้ตูเ้ก็บ
เอกสาร 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 50,000.00 10/2560 30/01/2560 10 

46 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่เลีย้งรับรองใน
การประชมุ
คณะกรรมการตา่ง 
ๆ 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 3,000.00 2/2560 25/10/2559 1 

          1,320.00 6/2560 17/11/2559 1 

          3,000.00 9/2560 19/12/2559 1 

          3,000.00 15/2560 10/02/2560 1 

          3,000.00 ใบสัง่จา้ง 
18/2560 

14/02/2560 1 

          3,000.00 61/2560 28/06/2560 1 

          3,000.00 80/2560 15/08/2560 1 

          3,000.00 84/2560 23/08/2560 1 

47 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

1.คา่ใชจ้า่ยใน
การจัดงานทางรัฐ
พธิ ี

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

150,000.00 14,820.00 ใบสัง่จา้ง 
4/2560 

07/11/2559 1 

          15,470.00 ใบสัง่จา้ง 
17/2560 

14/02/2560 1 

          18,655.00 26/2560 05/04/2560 1 

          13,325.00 27/2560 08/04/2560 1 

          10,290.00 ใบสัง่จา้ง 
45/560 

23/05/2560 1 

          30,870.00 88/2560 31/08/2560 2 



31 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

48 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่บ ารงุรักษาและ
ชอ่มแซม 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

515,000.00 7,880.00 19/2560 27/02/2560 2 

          12,170.00 28/2560 25/04/2560 3 

          7,020.00 76/2560 09/08/2560 1 

          350,000.00 สญัญา
จา้ง 
19/2560 

01/12/2559 90 

          65,000.00 55/2560 17/08/2560 7 

          13,280.00 92/2560 22/09/2560 3 

49 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่บ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซม 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

400,000.00 10,350.00 69/2560 25/07/2560 1 

          23,200.00 72/2560 02/08/2560 1 

          10,850.00 94/2560 26/09/2560 2 

50 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
สแกนลายนิว้มอื
บนัทึกึเวลา 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 19,950.00 ใบสัง่ซือ้ 
36/2560 

12/06/2560 3 

51 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์
Multifunction 
ชนดิเลเซอร/์
ชนดิ LED ขาวด า 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

96,000.00 9,600.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
2/2560 

18/04/2560 10 

52 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร ์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที ่1*( ขนาดไม่
นอ้ยกวา่18.5นิว้ 
) 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

22,000.00 22,000.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
2/2560 

18/04/2560 10 

53 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งพมิพื
แบบฉีดหมกึ 
(Injet Printer ) 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

4,300.00 4,300.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
2/2560 

18/04/2560 10 

54 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
ส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

3,200.00 3,200.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
2/2560 

18/04/2560 10 

55 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งถา่ย
เอกสาร 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 100,000.00 18/2560 16/03/2560 10 



32 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

56 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวล แบบที ่
1* ( จอขนาดไม่
นอ้ยกวา่ 18.5 นิว้ 
) 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

44,000.00 44,000.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
3/2560 

18/04/2560 10 

57 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้รถบรรทกุ 
(ดเีซล) ขนาด 1 
ตัน ปรมิาตร
กระบอกสบูไมต่ า่
กวา่ 2,400 ซซี ี
ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 
แบบดับเบิล้แคบ 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

787,000.00 599,000.00 6/2560 18/04/2560 15 

58 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งพมิพ์
แบบฉีดหมกึ ( 
Injet Printer ) 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

8,600.00 8,600.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
3/2560 

18/04/2560 10 

59 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
ส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

6,400.00 6,400.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
3/2560 

18/04/2560 10 

60 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบ
ที ่1* (จอขนาด
ไมน่อ้ยกวา่ 18.5 
นิว้ ) 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

88,000.00 88,000.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
5/2560 

18/04/2560 10 

61 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่จัดซือ้
เครือ่งพมิพแ์บบ
ฉีดหมกึ ( Injet 
Printer ) 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

21,500.00 21,500.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
5/2560 

18/04/2560 10 

62 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่จัดซือ้เครือ่ง
ส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

12,800.00 12,800.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
5/2560 

18/04/2560 10 

63 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
โนต้บุก้ ส าหรับ
งานส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

16,000.00 16,000.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
5/2560 

18/04/2560 10 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

64 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งถา่ย
เอกสาร ระบบ
ดจิติอล ( ขาว - 
ด า )  

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

120,000.00 120,000.00 19/2560 16/03/2560 10 

65 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
โนต้บุก๊ ส าหรับ
งานส านักงาน 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

21,000.00 21,000.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
4/2560 

18/04/2560 10 

66 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

จัดซือ้เครือ่งพมิพ์
แบบฉีดหมกึ ( 
Injet Printer ) 
ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

8,500.00 8,500.00 สญัญาซือ้
ขายที ่
4/2560 

18/04/2560 10 

67 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
เพือ่สรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการ
ป้องกนัและ
ปราบปรามการมุ
จรติ 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 900.00 71/2560 01/08/2560 2 

          4,200.00 45/2560 01/08/2560 3 

          11,760.00 70/2560 01/08/2560 1 

68 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
เพือ่สรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการ
ป้องกนั
ผลประโยชนท์ับ
ซอ้น 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 9,660.00 66/2560 14/07/2560 1 

          900.00 67/2560 14/07/2560 2 

69 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
การปลกูฝัง
คา่นยิมในการเป็น
ขา้ราชการทีด่ ี

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 7,100.00 53/2560 09/08/2560 2 

          1,200.00 77/2560 09/08/2560 2 

          10,730.00 78/2560 09/08/2560 1 

          3,700.00 79/2560 10/08/2560 1 

70 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ถา่ยเอกสาร รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

60,000.00 20,000.00 36/2560 27/04/2560 2 

          38,500.00 93/2560 22/09/2560 3 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

71 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่เย็บเลม่
หนังสอืหรอื
เขา้ปกหนังสอื 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

20,000.00 13,475.00 36/2560 27/04/2560 2 

72 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

100,000.00 432.00 ใบสัง่จา้ง 
20/2560 

02/03/2560 1 

          1,500.00 ใบสัง่จา้ง 
21/2560 

03/03/2560 3 

          1,500.00 ใบสัง่จา้ง 
52/2560 

16/06/2560 2 

          1,600.00 60/2560 28/06/2560 2 

73 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่บ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซม 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

50,000.00 23,000.00 ใบสัง่จา้ง 
46/2560 

23/05/2560 3 

          5,650.00 64/2560 12/07/2560 3 

74 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดหาชดุ
โปรแกรม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรับเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์และ
เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
โนต้บุค้ 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

3,800.00 3,800.00 2/2560 18/04/2560 10 

75 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดหาชดุโปรแก
ราม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรับเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์และ
เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
โนต้บุค้ 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

7,600.00 7,600.00 3/2560 18/04/2560 10 



35 
 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

76 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดหาชดุ
โปรแกรม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรับเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์และ
เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
โนต้บุค้ 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

19,000.00 19,000.00 5/2560 18/04/2560 10 

77 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยในการ
จัดหาชดุ
โปรแกรม
ระบบปฏบิตักิาร
ส าหรับเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์และ
เครือ่ง
คอมพวิเตอร์
โนต้บุค้ 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

3,800.00 3,800.00 4/2560 18/04/2560 10 

78 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่ใชจ้า่ยรายจา่ย
เพือ่ซอ่มแซม
บ ารงุรักษา
โครงสรา้งของ
ครภุณัฑข์นาด
ใหญ ่

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

350,000.00 340,000.00 19/2560 01/12/2559 60 

79 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่เชา่พืน้ที่
บรกิารเว็บไซด์
หรอืจดโดเมนเนม 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

10,000.00 7,000.00 สญัญาเชา่ 
ที ่6/2560 

15/05/2560 2 

80 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่บ ารงุรักษาและ
ซอ่มแซม 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

1,000,000.00 10,000.00 สญัญา
จา้ง 
21/2560 

22/05/2560 10 

          15,450.00 ใบสัง่จา้ง 
44/2560 

23/05/2560 15 

          79,000.00 สญัญา
จา้ง 
22/2560 

25/05/2560 10 

          120,000.00 สญัญา
จา้ง 
23/2560 

05/06/2560 15 

          17,100.00 63/2560 12/07/2560 15 

          15,736.49 81/2560 17/08/2560 1 

          71,900.00 สญัญา
จา้ง 
45/2560 

23/08/2560 15 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

          214,000.00 สญัญา
จา้ง 
46/2560 

22/08/2560 15 

          234,000.00 สญัญา
จา้ง 
47/2560 

22/08/2560 15 

          218,000.00 สญัญา
จา้ง 
48/2560 

22/08/2560 15 

          3,584.50 86/2560 24/08/2560 1 

          946.95 89/2560 07/09/2560 2 

81 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่จัดซือ้กรวย
จราจร 

เงนิ
อดุหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

10,000.00 10,000.00 294/2560 03/08/2560 5 

82 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

คา่จัดซือ้กระบอง
ไฟ 

เงนิ
อดุหนุน
จาก
รัฐบาล
จัดเก็บ
และ
จัดสรร
ให ้

2,000.00 2,000.00 249/2560 03/08/2560 5 

83 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

วัสดไุฟฟ้าและ
วทิย ุ

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

200,000.00 186,810.00 292/2560 03/08/2560 2 

84 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการจติอาสา
ประดษิฐ์
ดอกไมจ้ันทน ์
ต าบลแกใหญ ่

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

58,675.00 12,000.00 74/2560 08/08/2560 3 

          39,150.00 51/2560 08/08/2560 3 

          450.00 73/2560 08/08/2560 3 

85 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการปลกู
ดอกดาวเรอืง 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

30,000.00 29,325.00 52/2560 08/08/2560 3 

          675.00 73/2560 08/08/2560 3 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 
โครงการ 

แหล่งที่ 
มางบ 

ประมาณ 

งบตามข้อบัญญัต ิ วงเงนิตามสัญญา คู่สัญญา วนัที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนิน 

งาน 

86 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

โครงการฝึกอบรม
และศกึษาดงูาน
การบรหิารงาน
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ตามหลกั
ธรรมาภบิาลและ
หลกัปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพยีง 

รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

300,000.00 16,200.00 59/2560 23/08/2560 2 

          3,000.00 60/2560 23/08/2560 2 

          48,000.00 61/2560 28/08/2560 3 

          6,750.00 85/2560 28/08/2560 1 

          900.00 86/2560 23/08/2560 2 

87 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการ
ปกครอง 

วัสดกุอ่สรา้ง รายได ้
จัดเก็บ
เอง 

15,000.00 15,000.00 73/2560 14/09/2560 2 

88 ยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาดา้น
การศกึษา 

โครงการจัดซือ้
อาหารเสรมิ (นม) 

เงนิ
อดุหนุน
ทั่วไป 

1,851,200.00 278,079.20 1/2560 02/11/2559 42 

          291,983.16 2/2560 31/01/2560 42 

          215,511.38 2/2560 01/03/2560 31 

          208,559.40 2/2560 03/04/2560 30 

          215,511.38 2/2560 01/05/2560 31 

          152,943.56 2/2560 01/06/2560 22 

          145,991.58 20/2560 03/07/2560 21 

          152,943.56 2/2560 01/08/2560 22 

          145,991.58 2/2560 01/09/2560 21 
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รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน ปี 2560 

อบต.แกใหญ่ 

ยุทธ 

ศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตังิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ า 
นวน 

งบ 

ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 

ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 

ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 

ประมาณ 

จ า 
นวน 

งบ 

ประมาณ 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

223 232,616,340.00 21 13,055,529.00 20 8,424,905.00 17 5,820,280.00 17 5,820,280.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิ 

14 2,280,000.00 4 180,000.00 1 106,308.00 1 106,308.00 1 106,308.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
ทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคมอยูด่มีี
สขุ 

24 2,835,000.00 7 487,089.00 4 88,224.00 3 73,624.00 3 73,624.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
สาธารณสขุ 

16 1,885,000.00 3 770,000.00 1 129,600.00 1 129,600.00 1 129,600.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ
บรหิารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

10 630,000.00 4 80,000.00 2 32,532.00 2 32,532.00 2 32,532.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นศาสนา 
ศลิปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 

6 675,000.00 1 100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเมอืง
การบรหิารและการปกครอง 

101 38,912,375.00 83 8,356,210.00 59 5,040,568.94 59 4,911,614.45 54 3,278,473.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้น
การศกึษา 

24 8,755,000.00 2 1,891,200.00 1 1,807,514.80 1 1,746,729.94 0 0.00 

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว 
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แผนภูมแิสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทยีบตามขั้นตอน 

เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภูมแิสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทยีบตามขั้นตอน 

เปรียบเทยีบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิ… 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารและการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 

0.00 100,000,000.00200,000,000.00300,000,000.00

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรมนษุย์และสงัคมอยูดี่มีสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสขุ 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจดัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมืองการบริหารและการปกครอง 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านการท่องเท่ียว 

100% 

เบิกจ่าย 

ลงนามสญัญา 

อนมุติังบประมาณ 

แผนการด าเนินการ 
ทัง้หมด 
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ช. ผลการด าเนนิงาน 
    ไดด้ าเนนิการโครงการตามขอ้บัญญัตงิบประมาณ ปี 2560 ในเขตพืน้ทีต่ าบลแกใหญ่ อ าเภอเมอืงสุรนิทร ์

จังหวัดสรุนิทร ์ โดยไดรั้บความร่วมมอื การสง่เสรมิและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพืน้ที่
ตลอดจนโครงการตา่งๆ  ประสบผลส าเร็จดว้ยด ี กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กป่ระชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง  โดยมผีล
การด าเนนิงานทีส่ าคัญดังนี้  (อปท. ใสข่อ้มลูผลการด าเนนิการ เชน่ แผนภมู ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รูปถ่าย ผลการ
ส ารวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการด าเนนิงานดา้นอืน่ ๆ ) 

 1. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ม.4 จากสามแยกบา้นนางอนิฐญา คงกลา้ ถงึวัดจอมสรุนิทร ์
(ใสร่ปู) 
2. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 
(ใสร่ปู) 
3. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่11 จากบา้นสามแยกบา้นนางงา พลภกัด ีถงึบา้น ดต.สมชยั แกว้กาญจ ์
(ใสร่ปู) 
4. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่11 จากบา้นนางงา พลภกัด ีถงึบา้นนางสงัวาล ดาทอง 
(ใสร่ปู) 
5. โครงการวางทอ่ระบายน ้า หมูท่ี ่13 จากบา้นนายพสิทิธิ ์ ถงึบา้นนายบณัฑติ  สทิธศิร ี
(ใสร่ปู) 
6. โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรตีเสรมิเหล็กพรอ้มบอ่พัก  หมูท่ี ่10  จากหนา้โรงเรยีนบา้นแกใหญ ่ถงึสีแ่ยกแกใหญ ่
(ใสร่ปู) 
7. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่12 จากคลองชลประทาน ถงึบา้นนายสงวน สโุขรัมย ์
(ใสร่ปู) 
8. โครงการปรับปรงุถนนดนิลงหนิคลกุ หมูท่ี ่9 จากสระขยงูถงึคลองชลประทาน 
(ใสร่ปู) 
9. โครงการกอ่สรา้งรัว้คอนกรตีเสรมิเหล็กรอบบรเิวณพืน้ที ่อบต.แกใหญ ่
(ใสร่ปู) 
10. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่13 จากบา้นนายเหม ถงึบา้นนายสมวงค ์
(ใสร่ปู) 
11. โครงการปรับปรงุถนนดนิลงหนิคลกุ หมูท่ี ่4 จากบา้นนายชลัย บญุสด ถงึบา้นนายเสงีย่ม สดศร ี
(ใสร่ปู) 
12. โครงการปรับปรงุถนนดนิลงหนิคลกุ หมูท่ี ่2 จากโคง้บา้นนางสาวสรัุตน ์อดทน ถงึบา้นจักจรกู 
(ใสร่ปู) 
13. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3 จากบา้นนายสมศักดิ ์สมานทอง ถงึบา้นนายสาด สมานทอง 
(ใสร่ปู) 
14. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6 จากซอยบา้นนางสมใจ วงกญัญา ถงึหว้ยระเวยีง 
(ใสร่ปู) 
15. โครงการวางทอ่ระบายน ้าคุม้ทนงนอ้ย หมูท่ี ่7 จากบา้นนายเลยีม  จองอยู ่ถงึทศิตะวันตกหนา้บา้นนางทอ (แนวทศิใต)้ 
(ใสร่ปู) 
16. โครงการยกระดับถนนดนิ หมูท่ี ่8 จากคุม้แสงเทยีน ถงึหนองน ้าสาธารณะ 
(ใสร่ปู) 
17. โครงการกอ่สรา้งรางระบายน ้า  หมูท่ี ่10 จากบา้นนางเพลนิ ถงึบา้นนางสวด 
(ใสร่ปู) 
18. โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชพีใหก้บัผูส้งู อาย ุคนพกิารและผูด้อ้ยโอกาส 
(ใสร่ปู) 
19. โครงการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาล 
(ใสร่ปู) 
20. โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ
(ใสร่ปู) 
21. โครงการฝึกอบรมสานสมัพันธค์รอบครัวอบอุน่ 
(ใสร่ปู) 
22. โครงการรณรงคป้์องกนัและก าจดัยงุลาย 
(ใสร่ปู) 
23. โครงการสง่เสรมิชมุชนดา้นการคัดแยกขยะมลูฝอย และการจัดการของเสยีอันตรายในชมุชน (ภายใต ้Roadmap) การ
จัดการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตราย) 
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(ใสร่ปู) 
24. โครงการปลูกป่าและรักษาป่าตามแนวพระราชด ารขิองพระบาทสมด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
และ สมเด็จพระนางเจา้สริกิติติ ์พระบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
(ใสร่ปู) 
25. โครงการศกึษาดงูานเพือ่พัฒนาศักยภาพการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสมาชกิ อบต. พนักงานสว่นต าบลและพนักงานจา้ง 
(ใสร่ปู) 
26. โครงการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่และแผนชมุชน 
(ใสร่ปู) 
27. โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี 
(ใสร่ปู) 
28. จัดหาวัสดสุ านักงาน 
(ใสร่ปู) 
29. จัดหาวัสดสุ านักงาน 
(ใสร่ปู) 
30. จัดหาวัสดสุ านักงาน 
(ใสร่ปู) 
31. จัดหาวัสดงุานบา้นงานครัว 
(ใสร่ปู) 
32. จัดหาวัสดคุอมพวิเตอร ์
(ใสร่ปู) 
33. จัดหาวัสดคุอมพวิเตอร ์
(ใสร่ปู) 
34. จัดหาวัสดคุอมพวิเตอร ์
(ใสร่ปู) 
35. จัดหาวัสดคุอมพวิเตอร ์
(ใสร่ปู) 
36. จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร 
(ใสร่ปู) 
37. จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร 
(ใสร่ปู) 
38. จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร 
(ใสร่ปู) 
39. จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร 
(ใสร่ปู) 
40. คา่เลีย้งรับรองในการประชมุคณะกรรมการตา่ง ๆ 
(ใสร่ปู) 
41. 1.คา่ใชจ้า่ยในการจัดงานทางรัฐพธิ ี
(ใสร่ปู) 
42. คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม 
(ใสร่ปู) 
43. จัดซือ้เครือ่งสแกนลายนิว้มอืบนัทึกึเวลา 
(ใสร่ปู) 
44. จัดซือ้เครือ่งพมิพ ์Multifunction ชนดิเลเซอร/์ชนดิ LED ขาวด า 
(ใสร่ปู) 
45. จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1* ( ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิว้ ) 
(ใสร่ปู) 
46. จัดซือ้เครือ่งพมิพแืบบฉีดหมกึ (Injet Printer ) 
(ใสร่ปู) 
47. จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
(ใสร่ปู) 
48. จัดซือ้เครือ่งถา่ยเอกสาร 
(ใสร่ปู) 
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49. จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวล แบบที ่1* ( จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิว้ ) 
(ใสร่ปู) 
50. จัดซือ้รถบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตัน ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ า่กวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลือ่น 2 ลอ้ แบบดับเบิล้แคบ 
(ใสร่ปู) 
51. จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ ( Injet Printer ) 
(ใสร่ปู) 
52. จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
(ใสร่ปู) 
53. จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรับงานประมวลผล แบบที ่1* (จอขนาดไมน่อ้ยกวา่ 18.5 นิว้ ) 
(ใสร่ปู) 
54. คา่จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ ( Injet Printer ) 
(ใสร่ปู) 
55. คา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
(ใสร่ปู) 
56. จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก้ ส าหรับงานส านักงาน 
(ใสร่ปู) 
57. จัดซือ้เครือ่งถา่ยเอกสาร ระบบดจิติอล ( ขาว - ด า )  
(ใสร่ปู) 
58. จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุก๊ ส าหรับงานส านักงาน 
(ใสร่ปู) 
59. จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ ( Injet Printer ) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
(ใสร่ปู) 
60. โครงการฝึกอบรมเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการมจุรติ 
(ใสร่ปู) 
61. โครงการฝึกอบรมเพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชนท์ับซอ้น 
(ใสร่ปู) 
62. โครงการฝึกอบรมการปลกูฝังคา่นยิมในการเป็นขา้ราชการทีด่ ี
(ใสร่ปู) 
63. คา่เย็บเลม่หนังสอืหรอืเขา้ปกหนังสอื 
(ใสร่ปู) 
64. คา่โฆษณาและเผยแพร ่
(ใสร่ปู) 
65. คา่บ ารงุรักษาและซอ่มแซม 
(ใสร่ปู) 
66. คา่ใชจ้า่ยในการจัดหาชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรับเครือ่งคอมพวิเตอร ์และเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ 
(ใสร่ปู) 
67. คา่ใชจ้า่ยในการจัดหาชดุโปรแกรามระบบปฏบิตักิารส าหรับเครือ่งคอมพวิเตอร ์และเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ 
(ใสร่ปู) 
68. คา่ใชจ้า่ยในการจัดหาชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรับเครือ่งคอมพวิเตอร ์และเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ 
(ใสร่ปู) 
69. คา่ใชจ้า่ยในการจัดหาชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส าหรับเครือ่งคอมพวิเตอร ์และเครือ่งคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ 
(ใสร่ปู) 
70. คา่ใชจ้า่ยรายจา่ยเพือ่ซอ่มแซมบ ารงุรักษาโครงสรา้งของครภุณัฑข์นาดใหญ ่
(ใสร่ปู) 
71. คา่เชา่พืน้ทีบ่รกิารเว็บไซดห์รอืจดโดเมนเนม 
(ใสร่ปู) 
72. คา่จัดซือ้กรวยจราจร 
(ใสร่ปู) 
73. คา่จัดซือ้กระบองไฟ 
(ใสร่ปู) 
74. วัสดไุฟฟ้าและวทิย ุ
(ใสร่ปู) 
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75. โครงการจติอาสาประดษิฐด์อกไมจ้ันทน ์ต าบลแกใหญ ่
(ใสร่ปู) 
76. โครงการปลกูดอกดาวเรอืง 
(ใสร่ปู) 
77. โครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามหลักธรรมาภบิาลและหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
(ใสร่ปู) 
78. วัสดกุอ่สรา้ง 
(ใสร่ปู) 

  

    ทัง้นี ้ หากประชาชนทกุทา่นหรอืหน่วยงานราชการตา่งๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งมขีอ้สงสยัหรอืมคีวามประสงคจ์ะเสนอตวามคดิเห็น
หรอืขอ้เสนอแนะ การบรหิารงานของ อบต.แกใหญ ่ทราบ  เพือ่จะไดพ้จิารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรงุการด าเนนิการ  
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีใ่นระยะตอ่ไป 

    จงึประกาศมาเพือ่ทราบโดยทั่วกนั 

  
 

ประกาศ  ณ  วันที ่  16  ตลุาคม 2560 

 

 (นายประกาศติ  จันทนห์อม )         
ปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ปฏบิตั ิ

หนา้ที ่นายก อบต.แกใหญ ่

   

  
            ขอ้มลู ณ 16/10/2560 

    

 


