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ค ำน ำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ “แผนการด าเนินงาน” หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด               
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ        
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ ๒๗ แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    

   
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ องค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ไว้ในแผนการด าเนินงานส่งผลให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ฉบับนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ ่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 
 
                                                                          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
  
 
 
 
 



สำรบัญ 
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ส่วนที่ ๑ บทน ำ  

  - บทน า            ๑  
  - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน         ๑  
  - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน         ๒  
  - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         4  

  
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  

  - บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  (แบบ ผด01)   6  
  - บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ   (แบบ ผด02)  8 

    - บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด02/1)  31 
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 ส่วนที ่๑ 
บทน ำ   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการ
จัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น แล้ วจั ดท าร่างแผนการด าเนิ น งาน  เสนอคณ ะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่ น                    
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ        
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ ๒๗ แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่         
ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น   

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 ซึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการ
ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาจ าแนกรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ 
ไว้ในแผนด าเนินงาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินงานในพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้สะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูลและการติดตามประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕65 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ

แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕65 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕65      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ     
มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงาน  

2.  แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหาร          
ส่วนต าบลแกใหญ่ เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการ
ด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่โดยโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาดังนี้  

    1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่อุดหนุนให้ส่วนราชการอ่ืนด าเนินการ) 
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      2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

    3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่พิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่  
๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 เพ่ื อให้ การจัดท าแผนการด าเนิ น งานประจ าปี ขององค์การบริหารส่ วนต าบลแกใหญ่                   
มีความสอดคล้องกับการจัดท าแผนของจังหวัดและอ าเภอ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี จ านวน ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  ๑  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งท่ีเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่และโครงการของหน่วยงานอ่ืน 
 ขั้นตอนที่  ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณา
จากหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วนคือ 
  ส่วนที ่ ๑ บทน ำ ประกอบด้วย 

๑.๑  บทน า 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (แบบ ผด.0๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.0๒)  

    2.3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                                      (แบบ ผด.02/1) 

ขั้นตอนที่  ๓  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณนั้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงาน        
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน              
แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ทัง้นี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
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             ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่   
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕65   

 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 - องค์กรปกครอง          
   ส่วนท้องถิน่  
 - หน่วยราชการ  
   ส่วนกลาง   
 - ส่วนภูมิภาค                    
 - รัฐวิสาหกิจและ  
 - หน่วยงานอืน่ๆ  
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๔.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
(๑)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่     
(๒)  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล ท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน       

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(5)  เพ่ือให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือ        

ในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ และเร่งรัดการด าเนินโครงการ/แผนงานให้เป็นไปตาม
แผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ ๒  

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 



๖ 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

ยุทธศำสตร์แผนงำน 
จ ำนวน

โครงกำรที่ 
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทัง้หมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลกั 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน      
1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  18 - 6,948,000 - กองช่าง 
1.2   แผนงานการเคหะและชุมชน 1 - 95,000 -  

รวม  19 - 7,043,000 -  
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและอำชีพ      
     2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2 - 40,000 - ส านักปลัด 

รวม 2 - 40,000 -  
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข        
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  4 - 280,000 - ส านักปลัด 
    3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 - 10,000 - ส านักปลัด 
    3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 20,000 - ส านักปลัด 
    3.4  แผนงานงบกลาง 3 - 17,858,400 - ส านักปลัด 

รวม 9 - 18,168,400 -  
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข      
    4.1  แผนงานสาธารณสุข 7 - 318,000 - ส านักปลัด 
    4.2  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1 - 500,000 - กองการศึกษาฯ 

รวม 8 - 818,000 -  
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   

     

    5.1  แผนงานสาธารณสุข 1 - 100,000 - ส านักปลัด 
    5.2  แผนงานการเกษตร 3 - 280,000 - ส านักปลัด 

รวม 4 - 230,000 -  
 

แบบ ผด.01 



๗ 

 

ยุทธศำสตร์แผนงำน 
จ ำนวน

โครงกำรที่ 
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

     

    6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 - 100,000 - กองการศึกษาฯ 
รวม 2 - 100,000 -  

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร และกำรปกครอง      
    7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 - 130,000 - ส านักปลัด 

รวม 6 - 130,000 -   
8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ       
    8.1  แผนงานการศึกษา 11 - 4,727,500 - กองการศึกษาฯ 

รวม 11 - 4,727,500 -  
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว      

- - - - -   
รวม - - - -  

รวมทั้งสิ้น 61 - 31,306,900 -   
 

  
 
 
 

 
 
 
 



๘ 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  5 บ้านตระแบกน้อย 
(สายทางจากถนน 214 ไปบ้านนาง
สุภา สนทอง) 

กว้าง 4 ม. ยาว 172 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น     
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 
ครั้ งที่  1  พ.ศ.2562 หน้าที่  21 
ล าดับที่ 21 

355,000 หมู่ที่ 5 
บ้าน

ตระแบก
น้อย 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  1 บ้านแกใหญ่  (สาย
ทางจากบ้านนายแกด สงวนช่ือ ถึง
ทางเกวียน) 

กว้าง 4 ม. ยาว 229 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่ ก าหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น     
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 
ครั้ งที่  1  พ.ศ.2562  หน้าที่  18 
ล าดับที่ 3 

499,000 หมู่ที ่1 
บ้านนาเกา 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (สาย
ทางจากบ้านนางบุญลาม สามิบัติไป
บ้านนางสมจิตร ส าราญ) 

กว้าง 3 ม. ยาว 162 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
พ.ศ.2564 หน้าท่ี 24 ล าดับที่ 47 

266,000 หมู่ที่ 11 
บ้านจบก

งาม 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม (สาย
ทางจากบ้านนางสังวาลย์ โกสีย์รัตน์
ไปบ้านนายเกษม  ดวงมณี 

กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 
พ.ศ.2564 หน้าท่ี 24 ล าดับท่ี 46 

242,000 หมู่ที่ 11 
บ้านจบก

งาม 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



๙ 

 
 
 
 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  2 บ้านแกน้อย (สาย
ทางบ้านนางนงนภัส อดทน) 

กว้าง 3 ม.ยาว 121 ม.หนา 0.15 
ม.ตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 หน้าที่ 20
ล าดับที่ 10 

498,000 หมู่ที่ 8 
บ้านหนอง

ธาต ุ

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  2 บ้านแกน้อย (สาย
ทางบ้านนายสุเทพ บุญสุยา ไปถนน
เลี่ยงเมืองใหม่) 

กว้าง 4  ม. ยาว 141 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าห นด  ก าห นด  ป รากฏ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  1 พ.ศ.
2562 หน้าที่ 19 ล าดับท่ี 8 

299,000 หมู่ที่ 2 
บ้านแกน้อย 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่  3 บ้ านจักจรูก (เส้น
กระท่อมนางสุพิน สาลีทองไปบ้าน
นายสมัย สามลีทอง) 

กว้าง 3  ม. ยาว 319 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าห นด  ก าห นด  ป รากฏ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่  3 พ.ศ.
2564 หน้าที่ 20 ล าดับท่ี 15 

499,000 หมู่ที่ 3 
บ้านจักจรูก 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 



๑๐ 

 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  5 บ้ านตระแบกน้อย 
(จากร้านตระแบกช็อปถึงสุดซอย) 

กว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564 หน้าที่ 21 
ล าดับที่ 20 

112,000 หมู่ที่ 5  
บ้านตระแบก

น้อย 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ ก  หมู่ ที่  6 บ้ านนาเกา (เส้ น
โรงเรียนบ้านนาเกาไปหมู่ 11) 

กว้าง 4 ม. ยาว 197 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562 
หน้าท่ี 22 ล าดับที่ 29 

462,000 หมู่ที่ 6  
บ้านนาเกา 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (เส้น
บ้านนางฉลวย ที่อุปมา) 

กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 22 ล าดับที่ 32 

400,000 หมู่ที่ 8  
บ้านหนอง

ธาตุ 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



๑๑ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ ที่  9 บ้ านตาเตน (เส้ น
ถนนลาดยางตาเตน – บ้านระไซร์ 
ต าบลนาดีไปเขตบ้านระเภาร์ต าบล
ท่าสว่าง) 

กว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 23 ล าดับที่ 36 

499,000 หมู่ที่ 9 
บ้านตาเตน 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่ จากแยก ไอ
ทีวี ถึงคุ้มหนองเสือ 

รางระบายน้ ากว้าง 0.30 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.30 ม. ยาวรวม 175 ม. 
ฝาปิด คสล. จ านวน 437 ฝา บ่อ
พักน้ า คสล.พร้อมบ่อปิดตะแกรง
เหล็ก จ านวน 2 บ่อ ตามแบบ 
อบต.แกใหญ่ก าหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิม่เตมิ ครั้งท่ี 3 พ.ศ.
2564 หนา้ที่ 25 ล าดับที่ 45 

498,000 หมู่ที่ 10 
บ้านแกใหญ ่

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ จากสาม
แยกหมอสุนีย์ ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยง
เมืองใหม่ 293 

วางท่อระบายน้ า คสล.แบบกลม
เส้นผา่นศูนย์กลาง 0.40x1.00 ม. 
จ านวน 169 ม. บ่อพักน้ า คสล. 
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็กจ านวน 
19 บ่อ ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564
หน้าท่ี 21 ล าดับที่ 19 

603,000 หมู่ที่ 4 
บ้านตะคร้อ 

กองช่าง             

 

 

แบบ ผด.02 



๑๒ 

 

 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบก
น้อย จากบ้านนางสุทิศ  ใจดี  ถึง
ถนน 214 

กว้างเฉลี่ย 1.02 ม. ยาว 124 
ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 126.48 
ตร.ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564
หน้าท่ี 21 ล าดับที่ 19 

73,000 หมู่ที่ 5  
บ้าน

ตระแบก
น้อย 

กองช่าง             

15 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก 
หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ จากบ้านนาย
วิโรจน์ คงครบ ถึงถนนช้าง 

กว้าง 3.50 ม. ยาว 516 ม. สูง
เฉลี่ย 0.50 ม. ปรมิาณดินถม
บดอัดแน่น จ านวน 908 ลบ.ม. 
ปริมาณหินคลุกบดอัดแน่น 
จ านวน 188 ลบ.ม.วางท่อลอด
ถนน คสล.แบบกลมเส้นผา่น
ศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 ม. 
จ านวน 18 ม. ตามแบบ อบต.
แกใหญ่ก าหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 
พ.ศ.2562 หน้าที่ 28 ล าดบัท่ี 
58 

448,000 หมู่ที่ 12 
บ้านแกใหญ ่

กองช่าง             

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๓ 

 

 

 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ เส้นทาง
เข้าหมู่บ้านถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเข้า
หมู่บ้านถนนปัทมานนท์ 214 

กว้าง 5 ม. ยาว 227 หนา 
0.05 ม.หรือมีพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,135 ตร.ม. ตาม
แบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 21 ล าดับที่ 19 

499,000 หมู่ที่ 4  
บ้านตะคร้อ 

กองช่าง             

17 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอน กรีต หมู่ที่  7 บ้านทนง เส้น
บ้านนายส าราญ กล้าหาญ ถึงถนน
เลี่ยงเมืองใหม่ 

กว้าง 4 ม. ยาว 268 ม. หนา 
0.05 ม.หรือมีพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,072 ตร.ม. ตาม
แบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2564 
หน้าท่ี 22 ล าดับที่ 27 

496,000 หมู่ที่ 7  
บ้านทนง 

กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแกใหญ ่   

ปรับปรุงอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัองค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ ่ตาม
แบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด 

200,000 อบต.แกใหญ ่ กองช่าง             

รวม 18 รำยกำร  6,948,000               
 

 



๑๔ 

 

 

 

 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน     
    1.3 แผนงำนกำรเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โค ร งก ารป รั บ ป รุ งระบ บ กรอ ง
น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่  8 บ้ าน
หนองธาตุ 

เพื่อปรับปรุงระบบกรองน้ าประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ 
รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 3 พ.ศ.2563 
หน้าท่ี 28 ล าดับที่ 10 

95,000 หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองธาตุ  

กองช่าง             

รวม 1 รำยกำร  95,000               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



๑๕ 

 
 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและอำชีพ 
    2.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ
นวดแผนไทย 

อบรมให้ความรู ้ 20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 โค รงก ารฝึ กอบ รมส่ ง เส ริ ม อ า ชีพ
หลักสูตรการท ายาหม่องสูตรร้อนการ
ท ายาหม่องสู ตรเย็น  น้ ามั นทาผม      
(แฮร์โคท) 

อบรมให้ความรู้   20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 2 รำยกำร  40,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๖ 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
    3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตทุาง
ถนนช่วงเทศกาล  
   

จัดตั้งจุดอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

50,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

30,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ 

ฝึกอบรมให้ความรู้ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วน

ต าบลแกใหญ ่

150,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สร้าง
เสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน   

ฝึกอบรมให้ความรูส้ร้างเสรมิ
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน 

50,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 4 รำยกำร  280,000               

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๗ 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
    3.2 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
   

  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 10,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 1 รำยกำร  10,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๘ 

 

 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
    3.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
ศักยภาพผูสู้งอายุเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสูส่ังคมผู้สูงอาย ุ

ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 1 รำยกำร  20,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๙ 

 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
    3.4 แผนงำนงบกลำง 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์   มอบเงินสงเคราะห์รายเดือน 132,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ   มอบเงินสงเคราะห์รายเดือน 13,658,400 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ   มอบเงินสงเคราะห์รายเดือน 4,068,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 3 รำยกำร  17,858,400               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๐ 

 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
    4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบียนสตัว ์   

  ส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์

13,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรค
พิษสุนัขบ้า   

ออกฉีดวัคซีนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 

60,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรูส้ิทธิของ
ผู้บริโภค 

ฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิของ
ผู้บริโภค 

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและก าจดั
ยุงลาย   

  ออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

120,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกู
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี  

  ออกฉีดวัคซีนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบา้ 

65,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๑ 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
    4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการอบรมหลักสูตรด้านสุขาภบิาล
อาหารส าหรับผู้ประกอบการด้าน
อาหาร 

ฝึ กอบ รม ห ลั กสู ต รด้ าน
สุขาภิบาลอาหารส าหรับ
ผู้ประกอบการด้านอาหาร 

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

7 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 7 รำยกำร  318,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
    4.2 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพติด 
   

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพติด 

500,000 ต าบลแกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

รวม 1 รำยกำร  500,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๓ 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนต าบลแก
ใหญ่   
  

  อบรมให้ความรู้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ต าบลแกใหญ่ 
   

100,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 1 รำยกำร  100,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๔ 

 

 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    5.2 แผนงำนกำรเกษตร 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมการท าเกษตร
อินทรีย์   

อบรมให้ความรู้ส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์  

30,000 ต าบลแก
ใหญ ่

ส านักปลดั             

2 โครงการปลูกป่าและรักษาป่า 
   
   

  ปลูกป่าและรักษาป่าในพื้นท่ีต าบล
แกใหญ่  

50,000 ต าบลแก
ใหญ ่

ส านักปลดั             

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อบรมให้ความรู้การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ทรัพยากรธรรมชาต ิ

100,000 ต าบลแก
ใหญ ่

ส านักปลดั             

รวม 3 รำยกำร  180,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๕ 

 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    6.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม ก า รอ นุ รั ก ษ์
ประเพณีวันลอยกระทง 

  จัดกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง 

50,000 ต าบลแกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

2 โครงการหล่อเทียนพรรษาเพื่อสืบ
สานประเพณีวันเข้าพรรษา 
  

จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
เพื่ อ สื บ ส าน ป ระ เพ ณี วั น
เข้าพรรษา 

50,000 ต าบลแกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

รวม 2 รำยกำร  100,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๖ 

 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและกำรปกครอง 
    7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โค รงก ารฝึ กอบ รมการป ลู กฝั ง
ค่านิยมในการเป็นข้าราชการที่ดี
  

ฝึกอบรมการปลูกฝังค่านิยมใน
การเป็นข้าราชการที่ดี  

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 โค ร งก ารฝึ ก อ บ รม เส ริ ม ส ร้ า ง
คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล 

ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมผู้บ ริหารท้ องถิ่ น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
สว่นต าบล 

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

3 โครงการส่ งเสริมคุณ ธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
ท้องถิ่น 

จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในท้องถิ่น 

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

4 โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลป ระ โยชน์ ทั บ ซ้ อน และการ
ป้องกันการทุจริต 

อบ รม ให้ ค วาม รู้ เรื่ อ งก าร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และการป้องกันการทุจริต  

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

5 โครงการอบรมความรู้ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป 

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

 

 

แบบ ผด.02 



๒๗ 

 

 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรและกำรปกครอง 
    7.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการจัดท าและปรับปรุงผังเมือง
รวมสุรินทร์ 

เพื่ อจัดท าและปรับปรุงผัง
เมืองรวมสุรินทร์ในการวาง
และปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชนและการวางผังชุมชน
การพั ฒ น าบุ ค ล าก รขอ ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความรู้ด้านการวางแผน
เมืองรวมชุมชน งานอาคาร
งานพัฒนาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ 

30,000 ต าบลแกใหญ ่ กองช่าง             

รวม 6 รำยกำร  130,000               

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

 

 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
    8.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียน
   

จัด กิ จกรรม แสด งผล งาน
นักเรียน 

30,000 ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

2 โครงการนิเทศติดตามและประเมิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อด าเนินการนิเทศติดตาม
และประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

30,000 ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

3 โครงการฝึกอบรมการจัดท าสื่อและ
นวัตกรรมการสอน 

ฝึกอบรมการจัดท าสื่อและ
นวัตกรรมการสอน 

30,000 ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกบั
การประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน   

ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน   

30,000 ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

100,000 ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

6 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น   

ให้ความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

50,000 ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

แบบ ผด.02 



๒๙ 

 
 
 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
    8.1 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา   

ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร
บริหารสถานศึกษา 

1,585,500 
 

ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

8 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบ้านแกน้อย 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านแกน้อย 

567,000 โรงเรียน
บ้านแกน้อย 

กองการศึกษาฯ             

9 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบ้านแกใหญ ่

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านแกใหญ ่

1,134,000 โรงเรียนบ้าน
แกใหญ ่

กองการศึกษาฯ             

10 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบ้านจักจรูก 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านจักจรูก 

483,000 โรงเรียนบ้าน
จักจรูก 

กองการศึกษาฯ             

11 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบ้านนาเกา
  

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านนาเกา 

688,000 โรงเรียนบ้าน
นาเกา 

กองการศึกษาฯ             

รวม 11 รำยกำร  4,727,500               

 

 

 

แบบ ผด.02 



๓๐ 

 
 
 
 

บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
    - 
 

ที ่ โครงกำร  
รำยละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจำกโครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 
 

- - - -             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



๓๑ 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 8 
ตู้ ราคาตูล้ะ 5,900 บาท โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุสาหกรรม (มอก.) 

47,200 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จัดซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน
กระจก จ านวน 3 หลังๆละ 
6000 บาท โดยมคีุณ
ลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
ความกว้าง 118.4 ซม. สูง 
87.4 ซม. 

18,000 อบต.แกใหญ ่ กองคลัง             

3 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน 
จ านวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 5,900 
บาท โดยมีคณุลักษณะเฉพาะ
ดังนี ้
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3) คุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุสาหกรรม (มอก.) 

29,500 อบต.แกใหญ ่ กองคลัง             

แบบ ผด.02/1 



๓๒ 

 
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
1 ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โต๊ะท างาน จัดซื้อโตะ๊ท างาน จ านวน 1 ตัว  20,000 อบต.แกใหญ ่ กองคลัง             

5 เก้าอี้ท างาน จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว 10,000 อบต.แกใหญ ่ กองคลัง             

รวม 5 รำยกำร  124,700               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จอรับภาพพร้อมขาตั้ง จอรับภาพพร้อมขาตั้ง ขนาดเส้นทแยงมุม 
130 น้ิว จ านวน 1 จอ (นอกเหนือบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

10,000 อบต.แกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

รวม 1 รำยกำร  10,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



๓๔ 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องพิมพ์ Multi 
Function แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi Function แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภานในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี)ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 
หรือ600x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื่อข่าย (Network Interface) แบบ 
10/10 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ 
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 10 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustom 

7,500 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

 
 



๓๕ 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ
ที่ 3 จ านวน 1 เครื่องคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ
ขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto 
Document Feeder)ได้ไม่น้อยกว่า 
60 แผ่น 
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หนา้
แบบอัตโนมัต ิ
- มีความละเอียดในการสแกน
กระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 60 
ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อย
กว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง 

36,000 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

 
 



๓๖ 

 
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 
เครื่องๆละ 23,000 บาท 

46,000 อบต.แกใหญ ่ กองคลัง             

รวม 3 รำยกำร  89,500               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  3.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน จ านวน 5 
เครื่องๆ16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 
แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูงจ านวน 1 หน่วย 
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ขนิด Solid State 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 GB 
5. มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1366 X 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB 2.0 หรือ
ดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง      
7. มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 
จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
8. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 
9. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่ Wi-Fi และ 
Bluetooth 

80,000 อบต.แกใหญ ่ กองคลัง             

รวม 1 รำยกำร  80,000               



๓๘ 

 
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
4. ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
 4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลติร 
จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน 
1) สามารถดูดฝุ่นและน้ า 
2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์         

15,200 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 1 รำยกำร  15,200               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
5. ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
 5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ
ธรรมดาขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 
ล้อ ปริมามาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2400 ซซีี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ โดย
มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี ้
1) มีน้ าหนักบรรทุกไมต่่ ากว่า 1 ตนั 
2) เป็นรถช่วงยาว 
3) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ          

575,000 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 
1 ตัน 

จัดซื้อหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 
โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1) โครงการหลังคาเหล็กบสุแตนเสส 

2) มีที่นั่งสองแถวและพนักพิงหลัง 

30,000 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 2 รำยกำร  605,000               

 
  



   

 
 
 
 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ 
เรื่อง  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

****************************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้มีความสะดวกมากขึ้น แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว  

  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ www.kaeyai.go.th  

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่        เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2564  
 
       
          

  (นายประกาศิต  จันทน์หอม)  
                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่  
   อ ำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสรุินทร์ 


