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ค าน า 
 

 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 รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด 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.๒๕64 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ไว้ในแผนการด าเนินงานส่งผลให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ฉบับนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ ่และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
 
 
                                                                          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
  
 
 
 
 



สารบัญ 
  
                    หน้า  
 
ส่วนที่ ๑ บทน า  

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

  
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม  

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

    - บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด02/1)  31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
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 ส่วนที่ ๑ 
บทน า   

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 รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น แล้ วจั ดท าร่างแผนการด าเนิ น งาน  เสนอคณ ะกรรมการพัฒ นา ท้ 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.๒๕64 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ซึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการ
ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ แล้วน าข้อมูลมาจ าแนกรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ 
ไว้ในแผนด าเนินงาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินงานในพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้สะดวก
รวดเร็วและง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูลและการติดตามประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕64 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ

แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕64      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ     
มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงาน  

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

    1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์การบริหารส่วนต าบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแกใหญ่อุดหนุนให้ส่วนราชการอ่ืนด าเนินการ) 



2 
 

      2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

    3) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่พิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่  
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 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  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการ

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

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

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/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  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
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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             ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64   

 
 

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  

 

 



4 
 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(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  

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 



๖ 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
1.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  16 - 6,311,000 - กองช่าง 
1.2   แผนงานการเคหะและชุมชน 2 - 249,836 -  

รวม  18 - 6,721,000 -  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอาชีพ      
     2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2 - 60,000 - ส านักปลัด 

รวม 2 - 60,000 -  
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข        
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  4 - 230,000 - ส านักปลัด 
    3.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 - 10,000 - ส านักปลัด 
    3.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 - 230,000 - ส านักปลัด 
    3.4  แผนงานงบกลาง 3 - 16,885,200 - ส านักปลัด 

รวม 10 - 17,355,200 -  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข      
    4.1  แผนงานสาธารณสุข 5 - 204,500 - ส านักปลัด 
    4.2  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 1 - 500,000 - กองการศึกษาฯ 

รวม 6 - 704,500 -  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

     

    5.1  แผนงานสาธารณสุข 1 - 50,000 - ส านักปลัด 
    5.2  แผนงานการเกษตร 3 - 180,000 - ส านักปลัด 

รวม 4 - 230,000 -  
 

แบบ ผด.01 



๗ 

 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่ 
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

    6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 - 250,000 - กองการศึกษาฯ 
รวม 3 - 250,000 -  

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง      
    7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 - 620,000 - ส านักปลัด 
    7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 - 10,000 - ส านักปลัด 

รวม 7 - 630,000 -   
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา       
    8.1  แผนงานการศึกษา 12 - 4,691,000 - กองการศึกษาฯ 
    8.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1  40,000  กองการศึกษาฯ 

รวม 13 - 4,731,000 -  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว      

- - - - -   
รวม - - - -  

รวมทั้งสิ้น 65 - 30,521,536 -   
 

  
 
 
 

 
 



๘ 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่  2 บ้านแกน้อย (สาย
ทางจากบ้านนายสุเทพ บุญสุยา ถึง
ถนนเลี่ยงเมืองใหม่) 

กว้าง 4  ม . ยาว 100  ม .  หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2562 หน้าที่ 19 ล าดับที่ 
8 

205,000 หมู่ที่ 2 
บ้านแกน้อย 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา (สายทาง
จากถนนคอนกรีตเดิมซอยสุขส าราญ
ถึงถนนลาดยางหมู่ 3) 

กว้าง 4  ม . ยาว 224  ม .  หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก า ห น ด  ก าห น ด  ป ร าก ฏ ต า ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) หน้าท่ี 117 ล าดับท่ี 235 

498,000 หมู่ที ่6 
บ้านนาเกา 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่ (สาย
ทางจากบ้านนายสงวน สุโขรัมย์ถึงสี่
แยกบ่อบ าบัดน้ าเสีย) 

กว้าง 6 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 
ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด 

ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565 ) หน้ าที่  120 
ล าดับที่ 252 

498,000 หมู่ที่ 12 
บ้านแกใหญ ่

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก (สายทาง
จากบ้านนายสุนทร จรจรัญ ถึงบ้าน
นางส าลี สมานทอง 

กว้าง 3  ม . ยาว 182  ม .  หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าท่ี 115 ล าดับท่ี 228 

303,000 หมู่ที่ 3 
บ้านจักจรูก 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02 



๙ 

 
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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. 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ (สาย
ทางจากซอยแสงเทียนถึงหนองน้ า
สาธารณะ) 

กว้าง 4 ม. ยาว 234 ม.  หนา 
0.15 ม.ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าท่ี 118 ล าดับท่ี 243 

498,000 หมู่ที่ 8 
บ้านหนอง

ธาต ุ

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน (สายทาง
คุ้มกะปีจากหน้าบ้ านนางดารณี 
โคตรสุวรรณถึงสระอ าปีล) 

กว้าง 3 ม. ยาว 119 ม.  หนา 
0.15 ม. ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าห นด  ก าห นด  ป รากฏ ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565 ) ครั้ งที่  1  พ .ศ .2562 
หน้าท่ี 25 ล าดับท่ี 43 

216,000 หมู่ที่ 9 
บ้านตาเตน 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า หมู่
ที่ 10 บ้านแกใหญ่ (จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ถึงบ้านนาย
สนอง มีชัยรัมย์) 

ท่ อ แ บ บ ก ล ม  ค .ส .ล . ข น า ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 ม.
จ านวน 154 ม.บ่อพักน้ า ค.ส.ล.
พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 
16 บ่อ ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด  ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าท่ี 119 ล าดับท่ี 247 

498,000 หมู่ที่ 10 
บ้านแกใหญ ่

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 



๑๐ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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. 

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 
13 บ้านตะคร้อใหม่ (จากร้านอาหาร
โอปอถึงบ้านนางอรศิริ ขามแก้ว) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 
0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว
รวม 159 ม.ฝาปดิ ค.ส.ล.จ านวน 
407 ฝา บ่อพักน้ า ค.ส.ล.พร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก จ านวน 2 บ่อ 
ตามแบบ อบต.แกใหญ่ก าหนด 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าท่ี 
120 ล าดับที่ 255 

438,000 หมู่ที่ 13 
บ้านตะคร้อ

ใหม ่

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 
7 บ้านทนง (จากบ้านนายปริน สุข
สงวน ถึงบ้านนางค าเผือด หาญชนะ) 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. กว้าง 
0.30 ม.ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 
199 ม. ฝาปิด ค.ส.ล.จ านวน 
510 ฝา ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าท่ี 118 ล าดับที่ 240 

499,000 หมู่ที่ 7 
บ้านทนง 

กองช่าง             

10 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตระแบก
น้อย (จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
แกใหญ่ ถึงบ้านนายทองหยอน คง
ชนะ) 

ท่อแบบกลม ค.ศ.ล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60X1.00 ม.
จ านวน 150 ม. บ่อพักน้ า ค.ศ.ล.
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็กจ านวน 
15 บ่อ ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าท่ี 21 ล าดับที่ 22 

488,000 หมู่ที่ 5 
บ้านตระแบก

น้อย 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



๑๑ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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. 

11 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  1 บ้านแกใหญ่ 
(จากบ้านนายวิโรจน์ ผ้าผิวดี ถึงห้วย
ทัพพล) 

ท่อแบบกลม ค.ศ.ล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60X1.00 ม.
จ านวน 135 ม. บ่อพักน้ า ค.ศ.ล.
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็กจ านวน 
15 บ่อ ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ก าหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) เพิม่เตมิ ครั้งท่ี 1 พ.ศ.
2562 หน้าที่ 18 ล าดับที่ 6 

499,000 หมู่ที่ 1 
บ้านแกใหญ ่

กองช่าง             

12 โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ้าน 
อ.ยงยุทธ ถึงบ้านนางยุพิน อุตสาหะ 
หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย 

ท่อแบบกลม ค.ศ.ล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.60X1.00 ม.
จ านวน 110 ม. บ่อพักน้ า ค.ศ.ล.
พร้อมฝาปดิตะแกรงเหล็กจ านวน 
12 บ่อ ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
หน้าท่ี 115 ล าดับที่ 225 

370,000 หมู่ที่ 2 
แกน้อย 

กองช่าง             

13 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอน กรีต  บ้ านตะคร้อ หมู่ที่  4 
(จากถนน 214 ถึงบ้านอาโพน) 

กว้าง 5 ม. ยาว 362 ม. หนา 0.05 
ม. หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,810 ตร.ม.ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2562
หน้าท่ี 20 ล าดับที่ 19 

603,000 หมู่ที่ 4 
บ้านตะคร้อ 

กองช่าง             

 

 

แบบ ผด.02 



๑๒ 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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. 

14 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก
คอน กรีต หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม 
จากสี่แยกบ้านตระแบกน้อย ถึง 
บ้านนางจันทรประภา คิดส าราญ 

กว้าง 5 ม. ยาว 380 ม. หนา 
0.05 ม.หรือมีพื้นท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,900 ตร.ม.ตามแบบ 
อบต.แกใหญ่ก าหนด ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เพิ่มเตมิ ครั้ง
ที่ 1 พ.ศ.2562หน้าท่ี 27 
ล าดับที่ 53 

498,000 หมู่ที่ 11 
บ้านจบกงาน 

กองช่าง             

15 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน
ต าบลแกใหญ ่   

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลแก
ใหญ่ ตามแบบ อบต.แกใหญ่
ก าหนด 

150,000 อบต.แกใหญ ่ กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างเสาธงส าหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านนาเกา 

ก่อสร้างเสาธงส าหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านนาเกา ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) หน้าท่ี 153 
ล าดับที่ 12 

50,000 อบต.แกใหญ ่ กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 16 รายการ  6,311,000               

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๓ 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     
    1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อขยายเขตประปา
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ 

เพื่อขยายเขตประปาเขา้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ่ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 
พ.ศ.2562 หน้าท่ี 31 ล าดับท่ี 7 

13,088 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.

แกใหญ่  

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อขยายเขตประปา
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
นาเกา 

เพื่อขยายเขตประปาเขา้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านนาเกา 
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 
พ.ศ.2562 หน้าท่ี 31 ล าดับท่ี 8 

236748 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โรงเรียน

บ้านนาเกา 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 2 รายการ  249,836               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



๑๔ 

 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการ
นวดแผนไทย 

อบรมให้ความรู ้ 30,000 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   30,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 2 รายการ  60,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๕ 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตทุาง
ถนนช่วงเทศกาล  
   

จัดตั้งจุดอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 

50,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้ในการซ้อม
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

30,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สร้าง
เสริมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน   

ฝึกอบรมให้ความรูส้ร้างเสรมิ
ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน 

50,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแกใหญ่ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบตัิประจ าองค์การ

บริหารส่วนต าบลแกใหญ ่

100,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 4 รายการ  230,000               

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๖ 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
   

  สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 10,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 1 รายการ  10,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๗ 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
    3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 โค ร งก ารฝึ ก อบ รม ก ารพั ฒ น า
ศักยภาพผู้สูงอายุเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ฝกึอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

30,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างและ
พัฒนาประสิทธิภาพความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ฝึกอบรมเพื่อเสรมิสร้างและ
พัฒนาประสิทธิภาพความ

เข้มแข็งของชุมชน 

200,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 2 รายการ  230,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๘ 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข 
    3.4 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์   มอบเงินสงเคราะห์รายเดือน 132,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ   มอบเงินสงเคราะห์รายเดือน 13,122,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ   มอบเงินสงเคราะห์รายเดือน 3,631,200 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 3 รายการ  16,885,200               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๑๙ 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบียนสตัว ์   

  ส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์และ
ขึ้นทะเบียนสตัว ์

13,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรค
พิษสุนัขบ้า   

ออกฉีดวัคซีนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 

56,500 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรูส้ิทธิของ
ผู้บริโภค 

ฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิของ
ผู้บริโภค 

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและก าจดั
ยุงลาย   

  ออกฉีดพ่นหมอกควันป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

50,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกู
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี  

  ออกฉีดวัคซีนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบา้ 

65,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 5 รายการ  204,500               

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๐ 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพติด 
   

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
ประชาชน ต้านยาเสพติด 

500,000 ต าบลแกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

รวม 1 รายการ  500,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๑ 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 โครงการส่งเสริมด้านการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนต าบลแก
ใหญ่   
  

  อบรมให้ความรู้การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ต าบลแกใหญ่ 
   

50,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 1 รายการ  50,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๒ 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.2 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 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 รายการ  180,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๓ 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 โค ร งก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร จั ด งา น
ประเพณีวันสงกรานต์ 

จั ด กิ จ ก รรม ป ระ เพ ณี วั น
สงกรานต์ 

30,000 ต าบลแกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

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

  จัดกิจกรรมประเพณีวันลอย
กระทง 

100,000 ต าบลแกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

3 โครงการหล่อเทียนพรรษาเพื่อสืบ
สานประเพณีวันเข้าพรรษา 
  

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

120,000 ต าบลแกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

รวม 3 รายการ  250,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๔ 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง 
    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 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
ส่วนต าบล 

30,000 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  

30,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

5 โครงการอบรมความรู้ เบื้ อ งต้ น
เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 

อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป 

20,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านักปลดั             

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๕ 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง 
    7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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. 

6 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(ระยะ2)   

ออกส ารวจพื้นที่จัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(ระยะ2)   

500,000 ต าบลแกใหญ ่ กองคลัง             

รวม 6 รายการ  620,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง 
    7.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 โครงการจั ดท าแผน ชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

จั ด ท า แ ผ น ชุ ม ช น แ ล ะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 ต าบลแกใหญ ่ ส านกัปลดั             

รวม 1 รายการ  10,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



๒๗ 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    8.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียน
   

จัด กิ จกรรม แสด งผล งาน
นักเรียน 

30,000 ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

2 โค ร งก า รฝึ ก อ บ ร ม ก า รจั ด ท า
แผนพัฒนาการศึกษา การติดตาม
และประเมินผล 

ฝึ ก อ บ ร ม ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาการศึกษา การ
ติดตามและประเมินผล 

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 ประจ าป ี
พ.ศ.2564   

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 

100,000 ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

6 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น   

ให้ความรู้ส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

40,000 ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

 
 
 

แบบ ผด.02 



๒๘ 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    8.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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. 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา   

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

1,546,000 
 

ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

8 อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล
แกใหญ่ ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

  จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา 

25,000 โรงเรียนใน
พื้นทีต่ าบล
แกใหญ่ 

จ านวน 5 
โรงเรียน 

กองการศึกษาฯ             

9 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบ้านแกน้อย 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านแกน้อย 

560,000 โรงเรียน
บ้านแกน้อย 

กองการศึกษาฯ             

10 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบ้านแกใหญ ่

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านแกใหญ ่

1,220,000 โรงเรียนบ้าน
แกใหญ ่

กองการศึกษาฯ             

11 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบ้านจักจรูก 

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านจักจรูก 

460,000 โรงเรียนบ้าน
จักจรูก 

กองการศึกษาฯ             

12 อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
นักเรียนในโรงเรียนบ้านนาเกา
  

ค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียนบ้านนาเกา 

620,000 โรงเรียนบ้าน
นาเกา 

กองการศึกษาฯ             

รวม 12 รายการ  4,691,000               

 

แบบ ผด.02 



๒๙ 

 

 

 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    8.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 โครงการจดัการแขง่ขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

จั ด ก ารแ ข่ งขั น กี ฬ าศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.
แกใหญ่ จ านวน 4 ศูนย์ 

40,000 

 

ต าบลแกใหญ ่ กองศึกษาฯ             

รวม 1 รายการ  40,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



๓๐ 

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
    - 
 

ที ่ โครงการ  
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจด
ตอล (ขาว – ด า) ความเร็ว 30 
แผ่นต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา 120,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาด
ความเร็วข้ันต่ า 
2) เป็นระบบมัลติฟังก์ช่ัน 
3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา 
ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยายได ้

120,000 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จ านวน 1 ตู้ 
ราคาตูล้ะ 8,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี ้
1) ท าจากเหล็กหนา ไมต่่ ากว่า 
0.7 มม. แข็งแรง ทนทาน 
2) ผ่านการล้าง และพ่นกัน
สนิม 
3) ช่องเก็บแฟ้มเอกสาร 40 
ช่อง ส าหรังเก็บแฟ้มเอกสารสัน
กว้าง 3 นิ้ว 

8,000 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

 

แบบ ผด.02/1 



๓๒ 

 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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. 

3 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 
ตู้ๆละ 5,500 บาท โดยมีคณุ
ลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังนี้  
1) มีมือจับชนิดบิด  
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน  
3) คุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)         

11,000 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 3 รายการ  139,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.2 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ 
Inverter) จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,200 
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
1) ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า ขนาด 
12,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความ
เย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียูต้องได้รับการับรอง
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปท้ัง
ชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจาก
ข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อ
เป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดกูาล(SEER)สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังน้ี สวิตซ์ 
1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร  

48,400 อบต.แกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

แบบ ผด.02/1 



๓๔ 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.2 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
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. 

2 โต๊ะคอมพิวเตอร ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จ านวน 
4 ชุด ราคาชุดละ 3,750 บาท โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ โต๊ะกว้าง 
60 ซม.ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. 
พร้อมเก้าอี ้

15,000 อบต.แกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

3 โต๊ะท างาน โต๊ะท างงาน พร้อมเก้าอี้ จ านวน 4 ชุด 
ราคาชุดละ 5,000 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ โต๊ะท างาน
กว้าง 80 ซม. ลึก60 ซม. สูง 75 
ซม. พร้อมเก้าอี ้

20,000 อบต.แกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

รวม 3 รายการ  83,400               

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



๓๕ 

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
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 เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ์
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 
3000  ANSI Lumens จ านวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว 
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
โปรเจคเตอร์จากคอมพิวเตอร์และ
วีดีโอ 
2) ใช้ LCD Panel หรือ DLP 
3) ร ะ ดั บ  DVGA แ ล ะ  XGA เป็ น
ระดับความละเอียดของภาพที่ True  
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความ
ส่องสว่างขั้นต่ า 

29,700 อบต.แกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

2 จอรับภาพ จอรับภาพ ขนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 120 น้ิว จ านวน 1 จอ
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว 
หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว 
หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต  
2) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้น 
ลงหยุดด้วยสวิตซ์หรือรีโมทคอนโทรล
ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

15,300 อบต.แกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

แบบ ผด.02/1 



๓๖ 

รวม 2 รายการ  45,000               

 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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 เครื่องกรองน้ า เครื่องกรองน้ าสแตนเลส 3 ท่อ กรอง 
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1) ตัวเครื่องแสตนเลส 304 ทรงกลมทั้งชุด 
2) หนา 1.5 มม. 
3) เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร 
4) ความสูงของเครื่อง 51 เซนติเมตร 
5) ความกว้างของเครื่อง 32 เซนติเมตร 
6) ปริมาณสารกรองน้ ากระบอกละ 3 ลิตร 
7) เชื่อมด้วยอาก้อน สะอาด ปลอดภัย 
8) อัตราการกรอง 300 – 400 ลิตร/
ช่ัวโมง ที่แรงดันน้ า 30 – 35 ปอนด์/
ตารางนิ้ว  

6,500 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 
กิ โล ก รั ม  จ า น ว น  1  เค รื่ อ ง  โ ด ย มี
คุณลักษณะ ดังนี ้
1) เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละ
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
2) เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน 

18,000 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

แบบ ผด.02/1 



๓๗ 

3) มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด 
 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
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. 

3 เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
4) พร้อมใบมีด 

9,500 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

4 เครื่องท าน้ าเย็น เครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  
4,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) สามารถท าน้ าเย็น ได้ 4 ลิตร ต่อ 1 ช่ัวโมง 
2) อุณหภูมิน้ าเย็นสูงสุด 3 องศา 
3) โครงสร้างใช้สแตนเลส 304 แข็งแรงทนทาน 
4) มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม 
5) การใช้กระแสไฟฟ้า 220V./50Hz./60Hz. 
6) Compressors : 79 w : 14/10 แรงม้า 

8,000 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

5 ตู้เย็น ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในข้ันต่ า 
2) เป็นรุ่นท่ีได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

18,500 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

แบบ ผด.02/1 



๓๘ 

รวม 5 รายการ  60,500               

 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
 4.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
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 เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน 2 เครื่อง 
ร า ค า เค รื่ อ ง ล ะ  9 ,5 0 0  บ า ท  โด ย มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 

2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 

3) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 

4) พร้อมใบมีด 

19,000 อบต.แกใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

รวม 1 รายการ  19,000               

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



๓๙ 

 
 
 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
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 เครื่องคอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
4 เครื่องๆละ 23,000 บาท 

92,000 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

2 เครื่องพิมพ์ เค รื่ อ งพิ ม พ์  Multi function 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 
1 เครื่องๆ  

7,500 อบต.แกใหญ ่ ส านักปลดั             

รวม 2 รายการ  99,500               

 
 

 

แบบ ผด.02/1 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ ่
อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

 


