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ค ำน ำ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน 
และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในรอบที่ ๒  (ผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑  ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ –พ.ศ.๒๕๖๕) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพ่ือการวางแผนและติดตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ (e-plan) และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถด าเนินการได้
บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
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สำรบัญ 
 

                   หน้า 
  ค าน า           
  สารบัญ           
  

  ส่วนที่ ๑  บทน ำ          
      ๑.๑ ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล    ๑ 
   ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล    ๒ 
   ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล     ๒ 
   ๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล     ๔ 
   ๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล    ๗ 
        

   ส่วนที่ ๒  กำรติดตำมและประเมินผล       
       ๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา      ๘ 
        ๒.๒ รายงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ    ๑๑ 
     ๒.๓ รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   ๑๔ 
     ๒.๔ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา     ๒๙ 
     ๒.๕ รายงานโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ    ๓๔ 
     ๒.๖  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ     ๓๙ 
   

   ส่วนที่ ๓ ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล     
      ๓.๑ รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา ๔ ปี     ๔๔ 
     ๓.๒ รายงานสรุปผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๑    ๔๕ 
     ๓.๓ รายงานสรุปผลการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา    ๔๖ 
     ๓.๔ รายงานสรุปผลโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีที่น ามาจากแผนชุมชน  ๔๖ 
     ๓.๕ รายงานสรุปผลการขออนุมัติงบประมาณ    ๔๖ 
      

   ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ      
       ๔.๑ สรุปผลการด าเนินงาน/ปัญหาและอุปสรรค    ๔๗ 
    ๔.๒ สรุปคะแนนประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    ๔๘ 
    ๔.๓ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ     ๔๘ 
    
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 
 

๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย              
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนา
ท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  ๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  ๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  ๓. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี          
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขุ่นใหญ่ สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อ
รอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ให้
เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  ๓. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  ๔. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  ๕. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลหนองขุ่น
ใหญ ่และชุมชนทั้ง ๑๓  ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  ๖. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๒๙ ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ๑. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน ๑๑ คน ประกอบด้วย  
  ๑)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
คัดเลือก จ านวน ๓ คน  
  ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน   
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  ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ จ านวน ๒ คน  
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญ ่คัดเลือก จ านวน ๒ คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ต้องด าเนินการให้การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  ๑. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  ๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

  ๒. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ดังนี้ 
  ๒.๑ การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  ๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ ๒.๑ 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  ๒.๓ ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญท่ีต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  ๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒  และส่วนที่ ๓  
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  ๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ต่อนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เสนอต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่ง
อาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ 
 

  ๓. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่          
มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม ( Questionnaires)   แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  
 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

ธนัวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน

ในต าบลหนองขุ่นใหญ่ ทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจ
และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  
 

  ๑.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑.๑ ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญอ่ย่างน้อยปีละ  ๒ ครั้ง  
    ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ ๖ เดือน และสรุปภาพรวมของ ๖ เดือนที่ผ่านมา
ทุกครั้ง                
  ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนตุลาคม เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ขุ่นใหญเ่สนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  ๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
  ๑.๓ ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่มาปฏิบัติงาน 
  ๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  ๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ซึ่งสามารถวัดได้
ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  ๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึง
อ าเภอ และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกนั  
  ๒.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ  
    ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    ๒) เครื่องมือ  
    ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
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  ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    ๒) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

  ๓.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือ
ดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมการทาง   
โครงการจัดงานประเพณีวันเด็ก  จะใช้การทดสอบและวัดโดยประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น 
  ๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview
) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง  ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   ๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองขุ่นใหญม่ีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (๑) การสังเกต 
แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  
  ๓.๔ การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลหนองขุ่นใหญ่  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  ๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
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๕. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  ๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  ๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  ๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  ๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  ๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมี
ผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  ๗. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ แต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลหนองขุ่นใหญ ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๒   
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
 

สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    ๒.๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองขุ่นใหญ่ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอหนองพอก   และแผนชุมชนต าบลหนอง
ขุ่นใหญ ่         
    ๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ มีรายละเอียด ดังนี้ 
     ๑) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับ 
                      นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย 
พันธกิจที่ ๑  เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจที่ ๒  เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา 
พันธกิจที่ ๓  เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พันธกิจที่ ๔   เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐาน
ของรัฐ 
พันธกิจที่ ๕  เพ่ือพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 
พันธกิจที่ ๖  เพ่ือพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๓) จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต ประกอบด้วย 
     จุดมุ่งหมายที่ ๑    เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

       ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายที่ ๒    เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
จุดมุ่งหมายที่ ๓    เพ่ือรองรับการถ่ายโอนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดมุ่งหมายที่ ๔    เพ่ือให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
จุดมุ่งหมายที่ ๕    เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
จุดมุ่งหมายที่ ๖    เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีศักยภาพในการ 

  ผลิตและสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
จุดมุ่งหมายที่ ๗   เพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านศาสนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 



 
-๙- 

 

๔) แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทางพัฒนาที่ ๑  ด าเนินการด้านโครงการ ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนทาง 

เท้า ท่อ ระบายน้ า รางระบายน้ า ฝายน้ าล้น คลองส่งน้ า สะพานฯลฯ 
แนวทางพัฒนาที่ ๒   ด าเนินการด้านก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า ขุดลอกห้วย ก าจัดวัชพืช  

เพ่ือการบริโภค-อุปโภค และการเกษตร 
แนวทางพัฒนาที่ ๓  ด าเนินการด้านก่อสร้างปรับปรุง ขยายเขต ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั่วถึง 
แนวทางพัฒนาที่ ๔  ด าเนินการด้านโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงาน และ 

อาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ ภายในต าบล 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
แนวทางพัฒนาที่ ๑  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกีฬานันทนาการสุขภาพ 

พลานมัยเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางพัฒนาที่ ๒  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการถ่ายโอนการศึกษา 
แนวทางพัฒนาที่ ๓  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ 

วัฒนธรรมประเพณีอันดีส่งเสริมบ ารุงรักษาศาสนาปรับปรุงซ่อมแซมสุสาน
,ศาสนสถานและฌาปณสถานภายในต าบล 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนาที่ ๑  ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน กลุ่ม 

อาชีพภายในต าบล พัฒนาเศรษฐกิจให้กับกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมการ
ฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ ภายในเขตต าบลเพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางพัฒนาที่ ๒  ด าเนินการด้านการส่งเสริม,สนับสนุนศักยภาพและขีดความสามารถการ 
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดีให้สอดคล้องกับนโยบำยพื้นฐำน
ของรัฐ 
แนวทางพัฒนาที่ ๑  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และองค์กรทุกภาคส่วน 
แนวทางพัฒนาที่ ๒  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ 

องค์กรให้มีขีดความสามารถ 
แนวทางพัฒนาที่ ๓  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนระบบการบริการประชาชนด้านการบริหาร 

จัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ 
แนวทางพัฒนาที่ ๔  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

และปราบปรามยาเสพติด 
แนวทางพัฒนาที่ ๕  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

-๑๐- 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม 
แนวทางพัฒนาที่ ๑  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริการด้านสวัสดิการและ 

สงเคราะห์สตรีคนชรา ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ติดโรค
ร้ายแรง 

แนวทางพัฒนาที่ ๒  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข ป้องกัน 
โรคติดต่อและควบคุมโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายพัฒนาระบบบริการ
ประชาชน 

แนวทางพัฒนาที่ ๓  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาจัดระเบียบชุมชนและสังคมการ 
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนาที่ ๑  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพ่ือ        

อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยื่น 

แนวทางพัฒนาที่ ๒  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการดูแลบริหารจัดการที่สาธารณะ 
ประโยชน์ 

แนวทางพัฒนาที่ ๓  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดิน 
แนวทางพัฒนาที่ ๔  ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ 

ชุมชนสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 
 

    ๕) วิสัยทัศน์  
  “มุ่งม่ันพัฒนำ แก้ปัญหำตรงตำมควำมต้องกำร เพิ่มคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๑- 
 

   ๒.๒   โครงกำรที่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ ในปี ๒๕๖๑ 
 

อบต.หนองขุ่นใหญ ่
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบญัญตัิ/ 

เทศบัญญัต ิ

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บา้นหนองบก หมู่ที่ 2 กองช่าง 
  

424,000.00 

2. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บา้นกกตาล หมู่ที่ 3 กองช่าง 
  

448,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดงบัง หมู่ที่ 4 กองช่าง 
  

465,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดงบัง หมู่ที่ 6 กองช่าง 
  

432,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยนาค า  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง 
  

463,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง 
  

448,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม  
หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 

กองช่าง 
  

275,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ ากิน  
หมู่ที่ 11 

กองช่าง 
  

456,000.00 

9. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านทุ่งประเสริฐ  
หมู่ที่ 13 

กองช่าง   448,000.00 

10. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 กองช่าง   448,000.00 

11. โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังปรับแต่ง
เรียบ บ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5 

กองช่าง   164,000.00 

12. โครงการขยายเขตไฟฟา้เข้าสู่แปลงเกษตรแรงดันต่ า  
บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

กองช่าง   130,000.00 

13. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ า บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 กองช่าง   150,000.00 

14. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ า บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 12 กองช่าง   179,500.00 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูพร้อมฝาปิด  
บ้านดงทรายงาม หมู่ที ่9 

กองช่าง   276,000.00 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด  
บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 12 

กองช่าง   298,000.00 

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม  
หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 

กองช่าง   114,000.00 

18 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 9 กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 

19. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 10 กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 

20. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 12 กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 

 
 



 
 
 

-๑๒- 

อบต.หนองขุ่นใหญ ่
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบญัญตัิ/ 

เทศบัญญัต ิ

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
21. โครงการ ก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง ถนนลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ หมู่ 12 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
470,000.00 

22. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 1  
จากบา้นนางฉลาด ลาดหนองขุ่น ถึง บ้านนายสุริยนต์ สจัวาส 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
490,000.00 

23. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 2  
จากบา้นนายสมพงษ์ จันทะคัต ถึงบ้านนายสวาท วันธิกุล 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
470,000.00 

24. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 5  
จากบา้นนายไพรบูลย์ ชยัด า สินสุด บ้านนางหวัน พลเยี่ยม 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
290,000.00 

25. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 5  
จากศาลาประชาคม SML ถึงบ้านนางละออง พุทธา 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
190,000.00 

26. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 11 กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
490,000.00 

27. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองน้ ากิน  
ม.11 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
470,000.00 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกตาล  
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
490,000.00 

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
350,000.00 

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุุ่น  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
490,000.00 

31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม  
หมู่ที่8 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
470,000.00 

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ 
หมู่ที่13 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
490,000.00 

33. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองขุ่น  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
310,000.00 

34. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองบก  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
470,000.00 

35. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
420,000.00 

36. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านดงบัง กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
470,000.00 

37. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านห้วยค า หมู่ที่ 5 กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
370,000.00 

38. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่7 กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
470,000.00 

39. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
440,000.00 

40. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านดงทรายงาม  
หมู่ที่ 9 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
470,000.00 

41. โครงการขุดลอกล าหว้ยใหญ่ตอนลา่ง บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 
13 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
403,000.00 

42. โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดินที่มีส่วนผสมของยางพารา
ภายในบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองขุ่น 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
213,000.00 



 
 
 

-๑๓- 
 

อบต.หนองขุ่นใหญ ่
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบญัญตัิ/ 

เทศบัญญัต ิ

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

43. โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดินที่มีส่วนผสมของยางพารา
ภายในบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงบัง 

กองช่าง 
เงินสะสม/เงินทุน

ส ารองสะสม 
213,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

44. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก กองการศึกษาฯ 
  

60,000.00 

45. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบล 

กองการศึกษาฯ   10,000.00 

46. โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง กองการศึกษาฯ   30,000.00 

47. โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ต าบลหนองขุ่นใหญ ่ กองการศึกษาฯ 
  

40,000.00 

48. โครงการจัดนิทรรศการบุญผะเหวด กองการศึกษาฯ   1,000.00 

49. โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดเทียนต าบลหนองขุ่นใหญ่ กองการศึกษาฯ 
  

10,000.00 

50. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ 
เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
1,082,400.00 

51. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขต อบต..
สังกัด สพฐ 

กองการศึกษาฯ 
เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
4,008,000.00 

52. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษาฯ 
เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
1,876,160.00 

53. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

กองการศึกษาฯ 
เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
2,084,160.00 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

54. โครงการฝึกอบรมเยาวชนปลูกเห็ดฟางในตะกร้า กองสวัสดิการสังคม   18,000.00 

55. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กองสวัสดิการสังคม   20,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบำยพื้นฐำนของรัฐ 

56. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นท้องถิ่น 
(กบท.) 

ส านักงานปลัดอบต. 
  

185,920.00 

57. เงินสมทบทุนประกันสังคม ส านักงานปลัดอบต.   180,881.00 

58. โครงการเวทีประชาคมต าบล ส านักงานปลัดอบต.   20,000.00 

59. โครงการจัดการเลือกตั้ง ส านักงานปลัดอบต.   60,000.00 

60. โครงการคืนข้อมูล จปฐ. สู่ชุมชนต าบลหนองขุ่นใหญ ่ ส านักงานปลัดอบต.   15,000.00 

61. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี ระยะที่ 1 ส านักงานปลัดอบต.   150,000.00 

62. โครงการฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น ส านักงานปลัดอบต.   30,000.00 

63. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ โครงการในช่วงเทศกาล  
(ปีใหม่,สงกรานต์) 

ส านักงานปลัดอบต. 
  

68,730.00 

 
 
 



 
 
 

-๑๔- 
 

อบต.หนองขุ่นใหญ ่
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

แหล่งที่มำ 
งบตำมข้อบญัญตัิ/ 

เทศบัญญัต ิ

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสงัคม 

64. โครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม 
เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
14,800,800.00 

65. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล ส านักงานปลัด อบต.   130,000.00 

66. โครงการรณรงค์,ป้องกัน,ควบคุมและให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ระบาดโรคติดต่อ 

ส านักงานปลัด อบต. 
  

60,000.00 

67. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด อบต. 
  

29,520.00 

68. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ กองสวัสดิการสังคม   13,000.00 

69. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย และรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ กองสวัสดิการสังคม   15,000.00 

70. โครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ กองสวัสดิการสังคม 
เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
4,665,600.00 

71. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ กองสวัสดิการสังคม 
เงินอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค์ 
60,000.00 

72. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน ส านักงานปลัด อบต.   30,000.00 

73. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานปลัด อบต.   30,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

74. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ ส านักงานปลัด อบต.   10,000.00 

75. โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้การรักษาปรับปรุง
คุณภาพดิน 

ส านักงานปลัด อบต. 
  

20,000.00 

รวม 46,311,671.00 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 

   ๒.๓ โครงกำรที่ไม่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ ในปี ๒๕๖๑ 
 

ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

ประเภทกิจกรรม งบตำมแผน 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. ภายในเขต
ต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

2. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนรอบหมู่บ้าน ถนนเชื่อมต่อ
ต าบลเส้นบ้านหนองขุ่นใหญ ่- วังใหญ่ หมู่ 1 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

3. โครงการขยายเขตถนนที่เชื่อมต่อระหว่างต าบล กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย สปก. กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 



 
 

-๑๕- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

5. โครงการ ก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง ถนนลงหินคลุก พร้อม
ปรับแต่งเรียบ หมู่ 8 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

6. โครงการ ก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง ถนนลงหินคลุก พร้อม
ปรับแต่งเรียบ หมู่ 11 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

7. โครงการก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง ถนนลงหินคลุก พร้อม
ปรับแต่งเรียบ หมู่ 13 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

8. โครงการก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง ถนนลงหินคลุก พร้อม
ปรับแต่งเรียบ หมู่ 1-13 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

9. โครงการก่อสร้าง,ซ่อมแซม ,ปรับปรุงคลองส่งน้ าเข้าสู่แปลง
เกษตรภายในเขตต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

10. โครงการขยายเขตไฟฟา้พร้อมสายดับ หมู่ 2 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

11. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับรอบหมูบ่้าน หมู่ 
7 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับรอบหมูบ่้าน หมู่ 
8 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

13. โครงการขยายเขตไฟฟา้สู่แปลงเกษตร หมู่ 10 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

14. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับรอบหมูบ่้าน หมู่ 
11 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

15. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันสูง หมู่ 12 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

16. โครงการขยายเขตไฟฟา้สู่แปลงเกษตรพร้อมสายดับ หมู่ 13 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

17. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแรงดันต่ าภายในหมู่บ้าน ภายในเขต
ต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

18. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับรอบหมูบ่้าน หมู่ 
13 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

19. โครงการซ่อมแซม.ปรับปรุง เขตไฟฟ้าแรงดันสูง,แรงดันต่ า 
ภายในเขตต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

 
 



 
 
 
 

-๑๖- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

20. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับรอบหมูบ่้าน 
ภายในเขตต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

21. โครงการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมอาคารที่ท าการส านักงาน 
อบต.หนองขุ่นใหญ ่

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

22. โครงการสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง หอกระจายขา่วประจ า
หมู่บ้าน ภายในเขตต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

23. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง รางระบายน้ าแบบตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู ่1 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

24. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง รางระบายน้ าแบบตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู ่2 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

25. โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

26. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง รางระบายน้ าแบบตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู ่5 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

27. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง รางระบายน้ าแบบตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู ่8 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

28. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง รางระบายน้ าแบบตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู ่10 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

29. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง รางระบายน้ าแบบตัวยู
พร้อมฝาปิด หมู ่13 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

30. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงรางระบายน้ าแบบตวัยู
พร้อมฝาปิด ภายในเขตต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

31. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงท่อระบายน้ าพร้อมฝา
ปิด ภายในเขตต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

32. โครงการก่อสร้าง,ซ่อมแซม ,ปรับปรุงคลองส่งน้ าเข้าสู่แปลง
เกษตรภายในเขตต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

33. โครงการก่อสร้าง,ซ่อมแซม ,ปรับปรุงสะพาน ภายในเขต
ต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

 
 



 
 
 

-๑๗- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

34. โครงการก่อสร้าง,ซ่อมแซม ,ปรับปรุงฝายน้ าล้น/ฝายกั้นน้ า 
ภายในเขตต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

35. โครงการขุดลอก,ก าจัดวัชพืช หนองค าคู กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

36. โครงการขุดลอก,ก าจัดวัชพืช ล าหว้ยน้อย กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

37. โครงการขุดลอก,ก าจัดวัชพืช ล าหว้ย หนองแคน กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

38. โครงการขุดลอกก าจัดวัชพืชหนองมะแซว กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

39. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ าเข้าสู่แปลงเกษตร ภายในเขต
ต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

40. โครงการเสริมประตูน้ าท่าฟันโปง กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

41. โครงการขยายเขตประปาสู่แปลงเกษตร กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

42. โครงการขยายเขตท่อเมนน้ าประปาภายในหมูบ่้าน กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

43. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้น กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

44. โครงการก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง ท านบดิน,คันดินและ
เสริมท านบดิน,คันดิน ภายในเขตต าบล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

45. โครงการยกร่องน้ าภายในหมู่บา้น กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

46. โครงการขุดเจาะบาดาลพร้อมถังกักเก็บน้ า หมู ่1 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

47. โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าดื่มภายในเขตต าบล กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

48. โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญภ่ายในหมูบ่้าน กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

 



 
 
 

-๑๘- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

49. โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรงุลานกีฬาชุมชน กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

50,000.00 

50. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันท์ติก สายบ้านดงบัง - 
บ้านหนองโน 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

8,000,000.00 

51. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันติก บ้านทุ่งประเสริฐ - 
วารีสวัสดิ ์

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

8,000,000.00 

52. โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ าใต้ดินจากฝายท่าฟันโปง ถึงหว้ยค า
บั่ว 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

10,000,000.00 

53. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟันท์ติก สายบ้านหนองขุ่น 
- บ้านวารีสวัสดิ ์ต าบลพรมสวรรค์ 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

8,000,000.00 

54. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 1 จาก
สามแยกบ้านนางวาสนา ค าแดงใสย์ ถึงบ้านนางสุข พิมพ์รักษา 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

55. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 1 จาก
จุดเดิม ถึงบ้านนางส าราญ มูลวรรณ 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

56. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 2 จาก
บ้านนายอุ๊ด ถึงบ้านนายอุดร อัตวิชา 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

57. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 2 จาก
บ้านนายทวี อุณาศรี ถึงบ้านนายถิน อธจิัน 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

58. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 3 จาก
บ้านนายอดุล ประทุมชาติ ถึงถนนลาดยาง สายเสลภูมิ-ค าโพนสูง 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

59. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 3 จาก
บ้านนายทยุ ปิ่นประไมย์ ถึง นายสอน วชิัยพรม 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

60. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 3 บ้าน
นายส่วน โคตุเคน ถึงบ้าน นางคล้าย บ ารุงรส 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

61. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 4 จาก
บ้านนายสนิท ธิมาชัย ถึงโรงเรียนอนุบาลจารุณี 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

2,500,000.00 

62. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 6 จาก
จุดเดิมถึงสี่แยกบ้านนางกฤษณา ทองหนิ 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

 
 
 



 
 
 

-๑๙- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

63. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 6 จาก
นางวราณี เทพธานี ถึงบ้าน นายจ ารัส นามโคตร 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

64. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 6 จาก
บ้านนางมณี ปิ่นอ าคา ถึงส่ีแยกบา้นนางถนอม สุมงคล 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

65. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 6 จาก
สามแยกอบต.หนองขุ่นใหญ ่ถึงบ้านนางมะนิลา อาจศัตรู 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

66. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 6 บ้าน
นายอุทยั ช่ออารี ถึงบา้น นายปราศัย สอนมณ ี

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

67. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 7 จาก
บ้านสมฤทธิ ์บุตรพรม ถึงบ้านนายเดือน หนองขุ่นสาร 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

68. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 7 จาก
บ้านนายเกษมศักดิ์ กิจเบญจะ ถึงบ้านนายชารี ลาดหนองขุ่น 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

69. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 7จาก
บ้านนายประยูร นาค าแยก 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

70. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 7 จาก
ถนนคอนกรีต เส้นทาง บ้านหนองขุ่น-บา้นวังใหญ ่

กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

71. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 8 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

72. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 8 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

73. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 9 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

74. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 12 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

75. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 12 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

76. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 12 กองช่าง -เคหะและชุมชน-งาน
ไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

 
 
 



 
 
 

-๒๐- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

77. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 13 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

78. โครงการถนนลาดยางสาย สปก. จากบ้านหนองน้ ากิน .ม 11 
ถึงบ้านหนองขุ่น .ม 7 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

79. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12จากถนนเสลภูมิ-ค าโพนสูง 
(บ้านนายค าดี ไชยธงรัตน์) ถึงสามแยกที่นายสมร อารีใสย ์

กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

400,000.00 

80. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12จากสามแยกที่นานายค าดี 
วลัยใจ ถึงสามแยกไปห้วยตาแดง 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

400,000.00 

81. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

82. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.12 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

83. โครงการถนนลาดยางบ้านดงบัง ม.6 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

84. โครงการลงหินลูกรัง พร้อมปรับเกรดหน้าดิน ม.7 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

85. โครงการลงหินคลุก ม.6 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

86. โครงการลงหินคลุกถนนสายสปก. พร้อมลงลูกรัง ม.11 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

87. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรัแต่งเรียบ ม.12 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

88. โครงการลงหินคลุก พร้อมหินปรับเกรดเรียบ ม.13 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

89. โครงการยกร่องพูนดิน พร้อมลงลูกรัง ม.1 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

90. โครงการยกร่องพูนดิน พร้อมลงลูกรัง ม.5 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

 
 
 



 
 
 

-๒๑- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

91. โครงการขยายเขตไฟฟา้สู่ไร่นาแปลงเกษตร ม.1 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

250,000.00 

92. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ า ม.2 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

93. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันสูง ม.2 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

400,000.00 

94. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ าพร้อมสายดับ ม.2 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

400,000.00 

95. โครงการขยายเขตไฟฟา้สู่แปลงเกษตร ม.4 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

400,000.00 

96. โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างพร้อมสายดับ ม.5 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

97. โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างพร้อมสายดับ ม.5 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

98. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ า สู่แปลงเกษตร ม.6 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

99. โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างพร้อมสายดับ ม.7 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

100. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ าเข้าดอนปู่ตา ถึงศาลาปู่ตา
ภายในดอนปู่ตาบ้านหนองขุ่น ม.7 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

101. โครงการขยายสายดับภายในหมู่บา้น ม.8 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

102. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ าภายในหมูบ่้าน ม.8 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

103. โครงการขยายสายดับ ม.9 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

104. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ า ม.9 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

105. โครงการขยายเขตไฟฟา้สู่แปลงเกษตร ม.10 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

 



 
 
 

-๒๒- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

106. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแรงดันสูงสู่แปลงเกษตร ม.11 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

107. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ าสู่แปลงเกษตร ม.12 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

108. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงสูง ม.12 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

109. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ า ม.13 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

110. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมฝาปิด ม.1 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

111. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมฝาปิด ม.2 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

112. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมฝาปิด ม.2 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

150,000.00 

113. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมฝาปิด ม.4 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

114. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมฝาปิด ม.5 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

115. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมฝาปิด ม.7 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

116. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมฝาปิด ม.8 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

117. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมฝาปิด ม.9 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

118. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมฝาปิด ม.12 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

119. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยู พร้อมฝาปิด บ่อพกั
1จุด ม.13 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

120. โครงการขยายสายดับภายในหมู่บา้น ม.2 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

 



 
 

-๒๓- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

121. โครงการเสริมสันฝาย ม.1 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

50,000.00 

122. โครงการก่อสร้างท านบดิน ฝายหว้ยค าบัว่ กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

123. โครงการฝายน้ าล้นแบบ ม.ข 2527 ล าห้วยใหญ่ ม.6 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

124. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยใหญ่ ม.7 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

125. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ล าหว้ยข่าตอนลา่ง(ฝายใหญ่) ม.
8 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

126. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ตามไร่นา ม.1 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

127. โครงการวางท่อส่งน้ า ม.4 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

128. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.5 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

129. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.7 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

200,000.00 

130. โครงการลงท่อเมนน้ าประปา(ขยายเขต) รอบหมู่บา้น ม.8 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

100,000.00 

131. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบังใหม่ หมู่
ที่10 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

300,000.00 

132. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดียว หมู่
ที่12 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

133. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองน้ ากิน หมู่
ที่ 11 

กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

500,000.00 

134. โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 กองช่าง -เคหะและชุมชน-
งานไฟฟ้าถนน-การ
สาธารณูปโภค 

430,000.00 

 
 
 
 



 
 
 

-๒๔- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

135. โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น- 

30,000.00 

136. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิถีพุทธ กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งาน
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

5,000.00 

137. โครงการส่งเสริมสนับสนุนภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัการศึกษา-
การบริหารทัว่ไป 

100,000.00 

138. โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพนกัเรียนระดับกอ่น
ปฐมวัย ภายในเขต อบต. 

กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา-งาน
โรงเรียน 

200,000.00 

139. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานศึกษา กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-การศึกษา-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา-การ
บริหารทั่วไป 

50,000.00 

140. โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-การศึกษา-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา-การ
บริหารงานบุคคล 

30,000.00 

141. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-การศึกษา-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา-การ
บริหารทั่วไป 

20,000.00 

142. โครงการค่ายคุณธรรม กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-การศึกษา-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา-การ
บริหารงานบุคคล 

20,000.00 

143. โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์กอ่นวัยอันควร กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-การศึกษา-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา-การ
บริหารงานบุคคล 

30,000.00 

144. โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์ กองการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ-งานกีฬา
และนันทนาการ-การ
ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา 

100,000.00 

 
 
 



 
 
 

-๒๕- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

145. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ที่จดทะเบยีนพร้อม
จัดตั้ง OTOP ภายในเขต อบต.หนองขุน่ใหญ่ 

กองสวัสดิการสังคม -งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

70,000.00 

146. โครงการฝึกอบรม/เสริมสร้างศักยภาพใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ
ภายในเขตต าบล 

กองสวัสดิการสังคม -งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

30,000.00 

147. โครงการสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 
ทอเสื่อกก หมู่ที่ 1 

กองสวัสดิการสังคม -งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

30,000.00 

148. เงินอุดหนุนตามโครงการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัด อบต. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งาน
ส่งเสริมการเกษตร-
งานวางแผนส่งเสริม
การเกษตร 

15,000.00 

149. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (เลี้ยงไก่พันธ์ไข่) ส านักงานปลัด อบต. -งานส่งเสริม
การเกษตร-งาน
วางแผนส่งเสริม
การเกษตร 

30,000.00 

    
150. โครงการวัยรุ่น วยัใส ใส่ใจสุขภาพ กองสวัสดิการสังคม -งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

13,000.00 

151. โครงการอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข็มของ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม -งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

15,000.00 

152. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีในต าบลหนองขุ่นใหญ่ กองสวัสดิการสังคม -งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

18,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบำยพื้นฐำนของรัฐ 

153. โครงการส่งเสริมปลูกฝังให้มีจิตส านึกในกิจกรรมรณรงค์
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 30,000.00 

154. โครงการเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการ
บริการของประชาชน 

ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 10,000.00 

 
 
 



 
 
 

 
-๒๖- 

 
 

ชื่อโครงกำร 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบำยพื้นฐำนของรัฐ 

155. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาความรู้ศักยภาพให้แก่
บุคลากรในองค์กร 

ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 200,000.00 

156. โครงการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏบิัติงาน ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 20,000.00 

157. โครงการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 

กองคลัง -การบริหารงานทั่วไป 200,000.00 

158. โครงการจัดท า 5 ส. ภายในส านกังาน ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 5,000.00 

159. โครงการจัดระบบบริการทางการแพทย์กอ่นถึงโรงพยาบาล
ของหน่วยกู้ชีพ 

ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 50,000.00 

160. โครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านบริการประชาชน ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 10,000.00 

161. โครงการบริการน้ าดื่มเพื่อใช้ในการ อุปโภค - บริโภค แก่
ชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 30,000.00 

162. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงาน ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 10,000.00 

163. โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธก์ิจกรรมอบต.หนองขุ่น
ใหญ่ 

ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 100,000.00 

164. โครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบต.หนองขุ่น
ใหญ่ แบบมหีลังคา 

ส านักงานปลัด อบต. -การบริหารงานทั่วไป 50,000.00 

165. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน  
(อปพร.) 

ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน
ป้องกันภัย 

30,000.00 

166. โครงการพัฒนาศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน
ป้องกันภัย 

50,000.00 

167. โครงการช่วยเหลือประชาชนทีป่ระสบอุทกภัยและวาตภัย ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน
ป้องกันภัย 

30,000.00 

168. โครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน
ป้องกันภัย 

30,000.00 

169. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ส านักงานปลัด อบต.  บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน
ป้องกันภัย 

30,000.00 

 



 
 
 
 

-๒๗- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบำยพื้นฐำนของรัฐ 

171. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด ให้กับ
กลุ่มเยาวชน ภายในต าบล 

ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน
ป้องกันภัย 

30,000.00 

172. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ
ภายใน - การบริหาร
ทั่วไป 

130,000.00 

173. โครงการฝึกทบทวนซักซ้อมแผน อปพร.ภายในหน่วยงาน ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน
ป้องกันภัย 

100,000.00 

174. โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ
ในเขตชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน
ป้องกันภัย 

20,000.00 

175. โครงการปรับปรุงข้อบัญญัติ อบต. เพื่อควบคุมจัดระเบียบ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ
ภายใน - การบริหาร
ทั่วไป 

10,000.00 

176. โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้นกับประชาชน ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ
ภายใน - การบริหาร
ทั่วไป 

20,000.00 

177. โครงการเงินอุดหน่วยงานภาครัฐ กองคลัง บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน
ป้องกันภัย 

100,000.00 

178. โครงการคืนข้อมูล จปฐ. สู่ชุมชนต าบลหนองขุ่นใหญ ่ กองสวัสดิการสังคม บริหารทั่วไป-
บริหารงานทั่วไป-งาน
บริหารทั่วไป-การ
บริหารงานทั่วไป 

15,000.00 

 
 
 



 
 
 
 

-๒๘- 
 

 
ชื่อโครงกำร 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสงัคม 

179. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลหนองขุ่น
ใหญ่ 

กองสวัสดิการสังคม การด าเนินงานอื่น-
งบกลาง-งบกลาง-
รายจ่ายตามขอ้
ผูกพัน 

100,000.00 

180. โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์. ส านักงานปลัด อบต. -งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข  

130,000.00 

181. โครงการพัฒนางานด้านทันตสาธารณสุขส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย 

ส านักงานปลัด อบต. -งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกบัสาธารณสุข  

30,000.00 

182. โครงการเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่
ติดโรคร้ายแรง ภายในต าบล 

กองสวัสดิการสังคม -งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

20,000.00 

183. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ที่ติด
โรคร้ายแรงที่บ้าน ภายในเขตต าบล 

กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

30,000.00 

184. โครงการหนองขุ่นใหญ่ห่วงใย ผู้สูงอายุแข็งแรง กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

60,000.00 

185. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์-
การสวัสดิการสังคม
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

10,000.00 

186. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน ม.3 ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ 

100,000.00 

187. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแยกภายในหมู่บ้าน ม.10 ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ 

100,000.00 

188. โครงการผู้สูงอายุ จิตใจสดใสร่างกายแข็งแรง กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์-
การสงเคราะห์
ผู้สูงอาย ุ

15,000.00 

189. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ กองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์-
การสวัสดิการสังคมผู้
พิการ 

13,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

190. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าภายในเขต อบต.
หนองขุ่นใหญ ่

ส านักงานปลัด อบต. บริหารทั่วไป-งาน
รักษาความสงบ-การ
รักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน
ป้องกันภัย 

40,000.00 

191. โครงการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานปลัด อบต. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งาน
ส่งเสริมการเกษตร-
งานวางแผนส่งเสริม
การเกษตร 

30,000.00 

 
 



 
 
 

 
-๒๙- 

 
 

ชื่อโครงกำร 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 
ประเภทกิจกรรม 

 
งบตำมแผน 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสงัคม 

192. โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะภายในเขต อบต. ส านักงานปลัด อบต. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน 

50,000.00 

193. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล ส านักงานปลัด อบต. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งาน
ส่งเสริมการเกษตร - 
การบริหารทัว่ไป 

100,000.00 

194. โครงการปลูกหญ้าแฝก ส านักงานปลัด อบต. การเศรษฐกิจ-
การเกษตร-งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่าไม้-ป่าไม้ชุมชน 

10,000.00 

รวม 71,454,000.00 

 
   ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 
    ๒.๔ รำยงำนโครงกำรที่ลงนำมในสัญญำ ปี ๒๕๖๑ 
  

 
        
 
 

ชื่อโครงกำร คู่สัญญำ วันที่เริ่มสัญญำ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
1. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 

หจก.ประกอบโชค 14/61 23/3/2561 30 424,000.00 

2. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านกกตาล หมู่ที ่3 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
5/2561 

7/2/2561 30 448,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

หจก.ประกอบโชค 19/61 11/5/2561 60 465,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

หจก.ประกอบโชค 15/61 30/3/2561 60 432,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5 

หจก.ประกอบโชค 7/2561 7/2/2561 30 463,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 

หจก.ประกอบโชค 18/61 30/4/2561 60 448,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 

หจก.ประกอบโชค 11/61 9/3/2561 30 275,000.00 



 
 

 
-๓๐- 

 

 
 
 

ชื่อโครงกำร คู่สัญญำ วันที่เริ่มสัญญำ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ ากิน หมู่ที ่11 

หจก.ประกอบโชค 9/61 5/3/2561 60 456,000.00 

9. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 9 

หจก.ประกอบโชค 29/61 8/6/2561 60 490,000.00 

10. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 10 

หจก.ประกอบโชค 36/61 21/6/2561 60 490,000.00 

11. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 12 

หจก.สินเจริญชัยกอ่สร้าง 
45/61 

17/7/2561 60 490,000.00 

12. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
16/61 

11/4/2561 30 448,000.00 

13. โครงการ ก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเรียบ หมู่ 12 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
37/61 

22/6/2561 30 470,000.00 

14. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 8/61 5/3/2561 30 448,000.00 

15. โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน
พร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบ บ้านหว้ยนาค า 
หมู่ที่ 5 

หจก.วังทองวิศวกิจ 6/2561 7/2/2561 30 164,000.00 

16. โครงการขยายเขตไฟฟา้เข้าสู่แปลง
เกษตรแรงดันต่ า บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

  1/8/2561 30 130,000.00 

17. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ า    
บ้านดงทรายงาม หมู่ที ่9 

  1/8/2561 30 150,000.00 

18. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ า    
บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 12 

  1/8/2561 30 179,500.00 

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
พร้อมฝาปิด บา้นดงทรายงาม หมู่ที่ 9 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
10/61 

6/3/2561 30 276,000.00 

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
พร้อมฝาปิด บา้นตาลเดี่ยว หมู่ที ่12 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
12/61 

15/3/2561 30 298,000.00 

21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 

หจก.ประกอบโชค 13/61 15/3/2561 30 114,000.00 



 
 

-๓๑- 
 

 
 
 

ชื่อโครงกำร คู่สัญญำ วันที่เริ่มสัญญำ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
22. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนน คสล.หมู่ 1 จากบ้านนางฉลาด ลาด
หนองขุ่น ถึง บา้นนายสุรยินต์ สัจวาส 

หจก.ประกอบโชค 27/61 6/6/2561 60 490,000.00 

23. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 2 จากบา้นนายสมพงษ์ จัน
ทะคัต ถึงบ้านนายสวาท วันธิกุล 

หจก.สินเจริญชัยกอ่สร้าง 
43/61 

11/7/2561 60 470,000.00 

24. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 5 จากบา้นนายไพรบูลย ์ชัย
ด า สินสุด บ้านนางหวัน พลเยี่ยม 

หจก.ประกอบโชค 39/61 28/6/2561 60 290,000.00 

25. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 5 จากศาลาประชาคม SML 
ถึงบ้านนางละออง พุทธา 

หจก.ประกอบโชค 33/61 19/6/2561 60 190,000.00 

26. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 11 

หจก.ประกอบโชต 30/61 13/6/2561 60 490,000.00 

27. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองน้ ากิน ม.11 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
34/61 

19/6/2561 30 470,000.00 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที3่ 

หจก.ประกอบโชค 21/61 24/5/2561 60 490,000.00 

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที6่ 

หจก.โพนทองการโยธา 
35/61 

20/6/2561 60 350,000.00 

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขุุ่น หมู่ที7่ 

หจก.สินเจริญชัยกอ่สร้าง 
46/61 

17/7/2561 60 490,000.00 

31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที8่ 

หจก.ประกอบโชค 24/61 4/6/2561 60 470,000.00 

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที1่3 

หจก.สินเจริญชัยกอ่สร้าง 
47/61 

20/7/2561 60 490,000.00 

33. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
44/61 

13/7/2561 30 310,000.00 

34. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
38/61 

26/6/2561 30 470,000.00 



 
 

-๓๒- 
 

 
 
 

ชื่อโครงกำร คู่สัญญำ วันที่เริ่มสัญญำ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
35. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านกกตาล หมู่ที ่3 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
23/61 

28/5/2561 30 420,000.00 

36. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านดงบัง 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
28/61 (หมู่4) 

7/6/2561 30 470,000.00 

37. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านห้วยค า หมู่ที่ 5 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
22/61 

25/5/2561 30 370,000.00 

38. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองขุ่น หมู่ที7่ 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
42/61 

5/7/2561 30 470,000.00 

39. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
31/61 

14/6/2561 30 440,000.00 

40. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านดงทรายงาม หมู่ที ่9 

หจก.อ.น าโชคก่อสร้าง 
32/61 

15/6/2561 30 470,000.00 

41. โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดินที่มี
ส่วนผสมของยางพาราภายในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุ่น 

บริษัทเอ.เอ็ม.เอ็นจีเนียริ่ง 
แอนด์ซับพรายส ์จ ากัด 
41/61 

28/6/2561 30 213,000.00 

42. โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดินที่มี
ส่วนผสมของยางพาราภายในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง 

บริษัท เอ.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ซัพพรายส์ จ ากัด 
40/61 

28/6/2561 30 213,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

43. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็ก 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันเด็ก 

1/10/2560 365 60,000.00 

44. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1/10/2560 365 1,082,400.00 

45. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในเขต อบต..สังกัด สพฐ 

โครงการเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน
ในเขต อบต..สังกัด สพฐ 

1/10/2560 365 4,008,000.00 

46. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการเงินอุดหนุน
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1/10/2560 365 1,876,160.00 



 
 
 

-๓๓- 
 

 
 
 
 

ชื่อโครงกำร คู่สัญญำ วันที่เริ่มสัญญำ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
47. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

โครงการเงินอุดหนุน
ค่าอาหารเสริม (นม)ให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

1/10/2560 365 2,084,160.00 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

48. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

1/10/2560 365 20,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบำยพื้นฐำนของรัฐ 

49. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

1/10/2560 365 185,920.00 

50. เงินสมทบทุนประกันสังคม เงินสมทบทุนประกันสังคม 1/10/2560 365 180,881.00 

51. โครงการเวทีประชาคมต าบล โครงการเวทีประชาคมต าบล 1/10/2560 365 20,000.00 

52. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 
โครงการในช่วงเทศกาล (ปีใหม,่สงกรานต์) 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ โครงการในช่วง
เทศกาล (ปีใหม,่สงกรานต์) 

1/10/2560 365 68,730.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสงัคม 

53. โครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

โครงการเงินอุดหนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

1/10/2560 365 14,800,800.00 

54. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

1/10/2560 365 29,520.00 

55. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ โครงการส่งเสริมสุขภาพคน
พิการ 

1/10/2560 365 13,000.00 

56. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย และรด
น้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
วัย และรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ

1/4/2561 30 15,000.00 

57. โครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

โครงการเงินอุดหนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

1/10/2560 365 4,665,600.00 



 
 

-๓๔- 
 

 
                      ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

  
   ๒.๕ รำยงำนโครงกำรที่เบิกจ่ำย 
    
 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ วงเงินตำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 

100 
หจก.ประกอบโชค 
14/61 

30 424,000.00 424,000.00 

2. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านกกตาล หมู่ที ่3 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 5/2561 

30 448,000.00 448,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

100 
หจก.ประกอบโชค 
19/61 

60 465,000.00 465,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

100 
หจก.ประกอบโชค 
15/61 

60 432,000.00 432,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5 

100 
หจก.ประกอบโชค 
7/2561 

30 463,000.00 463,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 

100 
หจก.ประกอบโชค 
18/61 

60 448,000.00 448,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 

100 
หจก.ประกอบโชค 
11/61 

30 275,000.00 275,000.00 

 
 
 

ชื่อโครงกำร คู่สัญญำ วันที่เริ่มสัญญำ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

(วัน) 

วงเงินตำมสัญญำ 
(บำท) 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสงัคม 
58. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย

เอดส ์
1/10/2560 365 60,000.00 

59. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชน 

1/10/2560 365 30,000.00 

60. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ 

1/10/2560 365 30,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

61. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรต ิ

1/10/2560 365 10,000.00 

62. โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้
การรักษาปรับปรุงคุณภาพดิน 

โครงการอบรมกลุ่ม
เกษตรกรให้มีความรู้การ
รักษาปรับปรุงคุณภาพดิน 

1/10/2560 365 20,000.00 

รวม 45,354,671.00 



 
 

-๓๕- 
 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ ากิน หมู่ที ่11 

100 
หจก.ประกอบโชค 
9/61 

60 456,000.00 456,000.00 

9. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 9 

100 
หจก.ประกอบโชค 
29/61 

60 490,000.00 490,000.00 

10. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 10 

100 
หจก.ประกอบโชค 
36/61 

60 490,000.00 490,000.00 

11. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 12 

97 
หจก.สินเจริญชัย
ก่อสร้าง 45/61 

60 490,000.00 479,000.00 

12. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 16/61 

30 448,000.00 448,000.00 

13. โครงการ ก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเรียบ หมู่ 12 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 37/61 

30 470,000.00 470,000.00 

14. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 8/61 

30 448,000.00 448,000.00 

15. โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน
พร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบ บ้านหว้ยนาค า 
หมู่ที่ 5 

100 
หจก.วังทองวิศวกิจ 
6/2561 

30 164,000.00 164,000.00 

16. โครงการขยายเขตไฟฟา้เข้าสู่แปลง
เกษตรแรงดันต่ า บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

98   30 130,000.00 128,341.51 

17. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ า บ้าน
ดงทรายงาม หมู่ที่ 9 

95   30 150,000.00 143,251.51 

18. โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ า บ้าน
ตาลเดี่ยว หมู่ที ่12 

99   30 179,500.00 178,383.37 

19. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรู
พร้อมฝาปิด บา้นดงทรายงาม หมู่ที่ 9 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 10/61 

30 276,000.00 276,000.00 

20. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
พร้อมฝาปิด บา้นตาลเดี่ยว หมู่ที ่12 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 12/61 

30 298,000.00 298,000.00 

 
 
 
 



 
 

-๓๖- 
 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
21. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 

99 
หจก.ประกอบ
โชค 13/61 

30 114,000.00 113,000.00 

22. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนน คสล.หมู่ 1 จากบ้านนางฉลาด ลาด
หนองขุ่น ถึง บ้านนายสุรยินต์ สัจวาส 

100 
หจก.ประกอบ
โชค 27/61 

60 490,000.00 490,000.00 

23. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 2 จากบา้นนายสมพงษ์ จัน
ทะคัต ถึงบ้านนายสวาท วันธิกุล 

93 
หจก.สินเจริญชัย
ก่อสร้าง 43/61 

60 470,000.00 439,000.00 

24. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 5 จากบา้นนายไพรบูลย ์ชัย
ด า สินสุด บ้านนางหวัน พลเยี่ยม 

100 
หจก.ประกอบ
โชค 39/61 

60 290,000.00 290,000.00 

25. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 5 จากศาลาประชาคม SML 
ถึงบ้านนางละออง พุทธา 

100 
หจก.ประกอบ
โชค 33/61 

60 190,000.00 190,000.00 

26. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 11 

100 
หจก.ประกอบ
โชต 30/61 

60 490,000.00 490,000.00 

27. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองน้ ากิน ม.11 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 34/61 

30 470,000.00 470,000.00 

28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที3่ 

100 
หจก.ประกอบ
โชค 21/61 

60 490,000.00 490,000.00 

29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที6่ 

99 
หจก.โพนทอง
การโยธา 35/61 

60 350,000.00 349,000.00 

30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขุุ่น หมู่ที7่ 

99 
หจก.สินเจริญชัย
ก่อสร้าง 46/61 

60 490,000.00 489,000.00 

31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที8่ 

100 
หจก.ประกอบ
โชค 24/61 

60 470,000.00 470,000.00 

32. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที1่3 

99 
หจก.สินเจริญชัย
ก่อสร้าง 47/61 

60 490,000.00 489,000.00 

 
 
 
 



 
 
 

-๓๗- 
 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 
33. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 

99 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 44/61 

30 310,000.00 309,000.00 

34. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 38/61 

30 470,000.00 470,000.00 

35. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านกกตาล หมู่ที ่3 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 23/61 

30 420,000.00 420,000.00 

36. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านดงบัง 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 28/61 
(หมู่4) 

30 470,000.00 470,000.00 

37. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านห้วยค า หมู่ที่ 5 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 22/61 

30 370,000.00 370,000.00 

38. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองขุ่น หมู่ที7่ 

99 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 42/61 

30 470,000.00 469,000.00 

39. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 31/61 

30 440,000.00 440,000.00 

40. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านดงทรายงาม หมู่ที ่9 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 32/61 

30 470,000.00 470,000.00 

41. โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดินที่มี
ส่วนผสมของยางพาราภายในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุ่น 

100 

บริษัทเอ.เอ็ม.เอ็นจี
เนียริ่ง แอนด์ซับ
พรายส์ จ ากัด 
41/61 

30 213,000.00 213,000.00 

42. โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดินที่มี
ส่วนผสมของยางพาราภายในบริเวณศูนย์
พัฒนาเดก็เล็กบ้านดงบัง 

100 

บริษัท เอ.เอ็ม เอ็น
จิเนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พรายส์ จ ากัด 
40/61 

30 213,000.00 213,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

43. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็ก 

99   365 60,000.00 59,800.00 

 
 
 



 
 
 
 
 

-๓๘- 
 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ วงเงินตำมสัญญำ เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
44. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

16   365 1,082,400.00 175,200.00 

45. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรียนในเขต อบต..สังกัด 
สพฐ 

47   365 4,008,000.00 1,904,680.00 

46. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

6   365 1,876,160.00 126,860.16 

47. โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

41   365 2,084,160.00 860,074.73 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

48. โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

91   365 20,000.00 18,200.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบำยพื้นฐำนของรัฐ 

49. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

100   365 185,920.00 185,920.00 

50. เงินสมทบทุนประกันสังคม 100   365 180,881.00 180,881.00 

51. โครงการเวทีประชาคมต าบล 69   365 20,000.00 13,932.00 

52. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 
โครงการในช่วงเทศกาล (ปีใหม่
,สงกรานต์) 

100   365 68,730.00 68,730.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสงัคม 

53. โครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ

47   365 14,800,800.00 6,982,000.00 

54. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

100   365 29,520.00 29,520.00 

55. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ 100   365 13,000.00 13,000.00 

 
 



 
 
 

-๓๙- 
 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสงัคม 

56. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย และรด
น้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ

78   30 15,000.00 11,700.00 

57. โครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

37   365 4,665,600.00 1,742,400.00 

58. โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 45   365 60,000.00 27,000.00 

59. โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน 86   365 30,000.00 25,810.00 

60. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

99   365 30,000.00 29,791.00 

61. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล 

100  365 130,000.00 130,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

62. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ 100   365 10,000.00 10,000.00 

63. โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้
การรักษาปรับปรุงคุณภาพดิน 

60   365 20,000.00 12,050.00 

รวม 45,484,671.00 28,644,525.28 

                    
   ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 
    ๒.๖  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร  

 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

1. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 

100 
หจก.ประกอบโชค 
14/61 

30 424,000.00 424,000.00 

2. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านกกตาล หมู่ที ่3 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 5/2561 

30 448,000.00 448,000.00 

 
 



 
 

-๔๐- 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

100 
หจก.ประกอบโชค 
19/61 

60 465,000.00 465,000.00 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

100 
หจก.ประกอบโชค 
15/61 

60 432,000.00 432,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5 

100 
หจก.ประกอบโชค 
7/2561 

30 463,000.00 463,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 

100 
หจก.ประกอบโชค 
18/61 

60 448,000.00 448,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 

100 
หจก.ประกอบโชค 
11/61 

30 275,000.00 275,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองน้ ากิน หมู่ที ่11 

100 
หจก.ประกอบโชค 
9/61 

60 456,000.00 456,000.00 

9. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 9 

100 
หจก.ประกอบโชค 
29/61 

60 490,000.00 490,000.00 

10. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 10 

100 
หจก.ประกอบโชค 
36/61 

60 490,000.00 490,000.00 

11. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 16/61 

30 448,000.00 448,000.00 

12. โครงการ ก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเรียบ หมู่ 12 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 37/61 

30 470,000.00 470,000.00 

13. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 8/61 

30 448,000.00 448,000.00 

14. โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน
พร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบ บ้านหว้ยนาค า 
หมู่ที่ 5 

100 
หจก.วังทองวิศวกิจ 
6/2561 

30 164,000.00 164,000.00 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรู
พร้อมฝาปิด บา้นดงทรายงาม หมู่ที่ 9 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 10/61 

30 276,000.00 276,000.00 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูป
พร้อมฝาปิด บา้นตาลเดี่ยว หมู่ที ่12 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 12/61 

30 298,000.00 298,000.00 

 
 



 
 
 
 

-๔๑- 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

17. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนน คสล.หมู่ 1 จากบ้านนางฉลาด ลาด
หนองขุ่น ถึง บ้านนายสุรยินต์ สัจวาส 

100 
หจก.ประกอบโชค 
27/61 

60 490,000.00 490,000.00 

18. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 5 จากบา้นนายไพรบูลย ์ชัย
ด า สินสุด บ้านนางหวัน พลเยี่ยม 

100 
หจก.ประกอบโชค 
39/61 

60 290,000.00 290,000.00 

19. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 5 จากศาลาประชาคม SML 
ถึงบ้านนางละออง พุทธา 

100 
หจก.ประกอบโชค 
33/61 

60 190,000.00 190,000.00 

20. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 11 

100 
หจก.ประกอบโชต 
30/61 

60 490,000.00 490,000.00 

21. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองน้ ากิน ม.11 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 34/61 

30 470,000.00 470,000.00 

22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที3่ 

100 
หจก.ประกอบโชค 
21/61 

60 490,000.00 490,000.00 

23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที8่ 

100 
หจก.ประกอบโชค 
24/61 

60 470,000.00 470,000.00 

24. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 38/61 

30 470,000.00 470,000.00 

25. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านกกตาล หมู่ที ่3 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 23/61 

30 420,000.00 420,000.00 

26. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านดงบัง หมู่ 4 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 28/61 

30 470,000.00 470,000.00 

27. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านห้วยค า หมู่ที่ 5 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 22/61 

30 370,000.00 370,000.00 

28. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 31/61 

30 440,000.00 440,000.00 

 
 
 



 
 
 

-๔๒- 
 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

ด้ำนกำรพัฒนำดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน 

29. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ 
บ้านดงทรายงาม หมู่ที ่9 

100 
หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 32/61 

30 470,000.00 470,000.00 

30. โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดินที่มี
ส่วนผสมของยางพาราภายในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุ่น 

100 
บริษัทเอ.เอ็ม.เอ็นจี
เนียริ่ง แอนด์ซับ
พรายส์ จ ากัด 41/61 

30 213,000.00 213,000.00 

31. โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดินที่มี
ส่วนผสมของยางพาราภายในบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง 

100 
บริษัท เอ.เอ็ม เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ ซัพ
พรายส์ จ ากัด 40/61 

30 213,000.00 213,000.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบำยพื้นฐำนของรัฐ 

32. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

100 

เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

365 185,920.00 185,920.00 

33. เงินสมทบทุนประกันสังคม 
100 

เงินสมทบทุน
ประกันสังคม 

365 180,881.00 180,881.00 

34. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 
โครงการในช่วงเทศกาล (ปีใหม,่สงกรานต์) 

100 

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ 
โครงการในช่วง
เทศกาล (ปีใหม่
,สงกรานต์) 

365 68,730.00 68,730.00 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสงัคม 

35. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 

100 

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

365 29,520.00 29,520.00 

36. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ 
100 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพคนพกิาร 

365 13,000.00 13,000.00 

37.โครงการเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล 100 

โครงการเงินอุดหนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับต าบล 

365 130,000.00 130,000.00 

 



 
 
 
 

-๔๓- 
 

ชื่อโครงกำร 
เปอร์เซ็นต ์

ชื่อคู่สัญญำ 
ระยะเวลำ 

วงเงินตำม
สัญญำ 

เบิกจ่ำย 

กำรด ำเนินกำร กำรด ำเนินกำร (บำท) (บำท) 
  (วัน)     

กำรพัฒนำด้ำนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 

38. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ 100 
โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ

365 10,000.00 10,000.00 

รวม 13,069,051.00 13,069,051.00 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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   ส่วนที่ ๓ 
   ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

 
 

๓.๑  รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำ ๔ ปี  ปี ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 177 85,960,000.00 312 129,160,000.00 240 84,160,000.00 150 57,660,000.00 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา 20 4,832,840.00 28 6,125,000.00 23 6,710,000.00 19 5,205,000.00 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 281,000.00 7 250,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 

4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

34 2,060,000.00 36 2,300,000.00 30 2,255,000.00 29 2,225,000.00 

5.การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 21 10,676,200.00 24 3,245,000.00 22 3,185,000.00 20 2,165,000.00 

6.การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 270,000.00 19 630,000.00 14 1,380,000.00 7 180,000.00 

รวม 269 104,080,040.00 426 141,710,000.00 332 97,780,000.00 228 67,525,000.00 

 
                                         ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
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จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์

แผนการด าเนินการ อนมุติังบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100%
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แผนภูมิแท่งแสดงจ ำนวนงบประมำณเปรียบเทียบตำมขั้นตอน

จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์

แผนการด าเนินการ อนมุติังบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100%

 
 
 
 

-๔๕- 
 

๓.๒ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๔๖- 
 

๓.๓ รำยงำนสรุปผลกำรเปลี่ยนแปลง ปี ๒๕๖๑ 
 

ยุทธศำสตร ์
จ ำนวนโครงกำร 

เดิม 
จ ำนวนโครงกำร 
ที่เพิ่มและโอนมำ 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ยกเลิก 

รวม 

1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 73 104 0 177 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา 19 1 0 20 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 3 0 10 

4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้อง
กับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

33 1 0 34 

5.การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 13 8 0 21 

6.การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 0 0 7 

รวม 152 117 0 269 

 
                 ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

๓.๔  รำยงำนร้อยละของโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปี ที่น ำแผนชุมชนมำสนับสนุน ปี ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

              
                 ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

๓.๕ รำยงำนสรุปผลกำรขออนุมัติงบประมำณ แยกตำมแหล่งที่มำของงบประมำณ 

 
 
 
 

                  ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  ส่วนที่ ๔  
   สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
 
 

  ๔.๑ บทสรุป/ปัญหำ/อุปสรรค 
 

   ๑.  ในปี ๒๕๖๑  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาตามแผนการด าเนินงาน  จ านวน  ๖๒ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๐๔ 

   ๒. โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนด าเนินงานได้ดังนี้ 
    ๒.๑ โครงการขุดลอกล าห้วยใหญ่ตอนล่าง บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓   
                             ๒.๒ โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล 
    ๒.๓ โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง 
    ๒.๔ โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
    ๒.๖ โครงการจัดนิทรรศการบุญผะเหวด 
    ๒.๗ โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอดเทียนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
    ๒.๘ โครงการฝึกอบรมเยาวชนปลูกเห็ดฟางในตะกร้า 
    ๒.๙ โครงการจัดการเลือกตั้ง  
    ๒.๑๐  โครงการคืนข้อมูล จปฐ. สู่ชุมชนต าบลหนองขุ่นใหญ่  
    ๒.๑๑  โครงการจัดท าแผนที่ภาษี ระยะที่ ๑ 
    ๒.๑๒  โครงการฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น 
    ๒.๑๓  โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดโรคติดต่อ 
 

  ๓. ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
๑) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีจ านวนมากเกินไป   ท าให้การบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ไม่สามารถน ามาด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากจ ากัดด้วย
งบประมาณ 

๒) โครงการที่เสนอในที่ประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผน   ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยังไม่ครอบคลุมยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ  เท่าที่ควร 

๓) ประชาชนยังไม่รับรู้ข่าวสารการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่
เท่าท่ีควร 

          ๔. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ     
ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่น
ใหญ่ ทั้งในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้  

๑) ด้านโครงการพ้ืนฐาน  ควรจัดงบประมาณโครงการตามล าดับความส าคัญและพัฒนาให้ครอบคลุมทั่ว
ทั้งต าบล 

๒) ในการจัดท าแผนนอกจากจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน 
โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์อ าเภอ  จังหวัด ประเทศแล้ว  ควรตัดทอนโครงการบางโครงการที่วิเคราะห์แล้วมีความ
จ าเป็นหรือความต้องการของประชาชนน้อยหรือน้อยมาก 

 



 
 
 

-๔๘- 
 

        ๓) ด้านพัฒนาด้านการศึกษา  ควรสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
มากขึ้น อาทิจัดสรรงบประมาณให้วัด โรงเรียน หมู่บ้าน/ชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน 
        ๔) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ การให้ทุนสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ การรวมกลุ่ม
ในรูปสหกรณ์ การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
         ๕) ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน การท าโครงการ/
กิจกรรมควรท าอย่างต่อเนื่อง 
        ๖) ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมรณรงค์ให้หมู่บ้าน ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม อาทิ การคัดแยกขยะในครัวเรือน การน าวัสดุที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่ การน าใบไม้ 
กิ่งไม้ มาท าปุ๋ยหมัก การส่งเสริมให้ครัวเรือนดูแลบ้านของตนให้น่าอยู่สะอาด และควรจัดหาถังขยะปิดฝาให้
มิดชิด จัดแยกขยะให้ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการในการควบคุมปัญหามลพิษ การเผาขยะและการทิ้งขยะใน
ชุมชน 

      ๗) เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ต าบลหนองขุ่นใหญ่ ควรที่จะเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งก่อนด าเนินงาน ระหว่างด าเนินงาน และหลัง
ด าเนินงาน  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างาน
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองขุ่นใหญ่ ที่ได้ด าเนินการทั้งหมด  เนื่องจากอาจมีประชาชนบางส่วนที่
ไม่ทราบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองขุ่นใหญ่ทั้งในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้าน
อ่ืนในพื้นที่ต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

 

  ๔.๒.  สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ 

๓ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      ๖๕ ๖๕ ๑๐๐ 

 ๓.๑ วิสัยทัศน์ ๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๓.๒ พันธกิจ ๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

 ๓.๔ เป้าประสงค์    ๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็น  ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 

 ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

 ๓.๗ บัญชีรายการ/ชุดโครงการพัฒนา ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 

รวมคะแนน  ๑๐๐ ๑๐๐  
   
 
 



 
 

-๔๙- 
 
  ๔.๓ สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 

 ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑   
เมื่อวันที่ ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นดังนี้ 

 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น

สี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงปริมาณ  
๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติใน       เชิงคุณภาพ  

๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

๕ โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ 

 ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 

๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ   

๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐  

๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด  

๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   

๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ  

๕ ๕ ๑๐๐ 

 
 
 
 



 
 

-๕๐- 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

๕ ๕ ๑๐๐ 

 ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  

๕ ๕ ๑๐๐ 

รวมคะแนน  ๑๐๐ ๑๐๐  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขุ่นใหญ ่
เร่ือง กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

******************************************* 
      ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 

      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน         
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน
การจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 
 

    " มุ่งม่ันพัฒนา แก้ปัญหาตรงความต้องการ เพ่ิมคุณภาพชีวิตและแวดล้อม ส่งเสริมการส่วนร่วม" 
 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1.   ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     2.   ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4. ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพ้ืนฐานของรัฐ 
5. ด้านการพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 
6. ด้านการพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กำรวำงแผน 
    อบต.หนองขุ่นใหญ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
 

     อบต.หนองขุ่นใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 โดยได้
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ด้านการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 177 85,960,000.00 312 129,160,000.00 240 84,160,000.00 150 57,660,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา 20 4,832,840.00 28 6,125,000.00 23 6,710,000.00 19 5,205,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10 281,000.00 7 250,000.00 3 90,000.00 3 90,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมือง
ที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

34 2,060,000.00 36 2,300,000.00 30 2,255,000.00 29 2,225,000.00 

การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 21 10,676,200.00 24 3,245,000.00 22 3,185,000.00 20 2,165,000.00 

การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 270,000.00 19 630,000.00 14 1,380,000.00 7 180,000.00 

รวม 269 104,080,040.00 426 141,710,000.00 332 97,780,000.00 228 67,525,000.00 

 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
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แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร กำรจัดท ำแผน 4 ปี 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ. กำรจัดท ำงบประมำณ 
             ผู้บริหารอบต.หนองขุ่นใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญตัิงบประมาณ เมื่อวันที ่15 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 75 โครงการ งบประมาณ 46,311,671 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี้  

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัต ิ

ด้านการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 43 16,497,500.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา 10 9,201,720.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 38,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 8 710,531.00 

การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 10 19,833,920.00 

การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 30,000.00 

รวม 75 46,311,671.00 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
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            รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองขุ่นใหญ่ มีดังนี้ 
 

 ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
จ ำนวนงบประมำณ 

วัตถุประสงค์ 
 

ผลผลิต 

1. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านหนองบก 
หมู่ที่ 2 

 424,000.00 เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
ประชาชนได้มีถนนส าหรับการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

2. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านกกตาล หมู่
ที่ 3 

 448,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

3. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

 465,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

4. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

 432,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

5. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านห้วยนาค า หมู่
ที่ 5 

 463,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

6. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่
ที่ 7 

 448,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

7. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่
ที่ 8 จุดที่ 1 

 275,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

8. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองน้ ากิน 
หมู่ที่ 11 

 456,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จุดที่ 1 จากหน้าวัดศิริราษฏสามัคคี
ธรรม จุดที่ 2 จากบ้าน นางสุปัน ศรี
เมืองแพน ถึงบ้าน นางบุญ แดง
ภักดี 

9. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 9 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จุดเริ่มต้นจากแปลงเกษตรนาย
สมภาร พรรณสิงห์ สิ้นสุดแปลง
เกษตรนายสอ พรรณมาตร 

10. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 10 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จุดเริ่มต้นจากแปลงเกษตรนาง
พรม เมฆกกตาล สิ้นสุดแปลง
เกษตรนายสาครพันชาติ 

11. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 12 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จุดเริ่มต้นจากบ้านนายสมพงษ์ 
รัตนวงค์ สิ้นสุดบ้านนางสุวดี ปิ่น
บุตร  

12. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านทุ่ง
ประเสริฐ หมู่ที่ 13 

 448,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

13. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้าง,ซ่อมแซม
,ปรับปรุง ถนนลงหินคลุก 
พร้อมปรับแต่งเรียบ หมู่ 12 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

470,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจราจรและขนส่ง 

จุดเริ่มต้นจากแปลงเกษตรนาย
ลอง วันธิกุล สิ้นสุด แปลงเกษตร
นายสุนทร หนองขุ่นสาร 

14. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านดงบัง หมู่
ที่ 6 

 448,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจราจรและขนส่ง 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

15. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนยกร่อง
พูนดินพร้อมลงลูกรังปรับแต่ง
เรียบ บ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5 

 164,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจราจรและขนส่ง 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

16. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่
แปลงเกษตรแรงดันต่ า บ้านดง
บัง หมู่ที่ 6 

 130,000.00 เพื่อขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่แปลง
เกษตร หมู่ 6 

จากสามแยกถนนไปบ้านดงบังทราย
งาม ถึงที่นา นางรัง วิชัยพรม 
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17. ด้านการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน
ต่ า บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 

 150,000.00 เพื่อติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม
สายดับรอบหมู่บ้าน หมู่ 9 

จากแปลงเกษตร นายสอ พรรณ
มาตร ถึง แปลงเกษตร นางทอง
เสาร์ ธนะโภค 

18. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน
ต่ า บ้านตาลเด่ียว หมู่ที่ 12 

 179,500.00 เพื่อให้ประชาชนในมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

แยกเลี้ยวขวาบ้านวังม่วย บ้านนาย
สุนทร รอบดูดี ถึงที่นา นางสมศรี 
บุ้งทอง 

19. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเร็จรูพร้อมฝาปิด บ้านดง
ทรายงาม หมู่ที่ 9 

 276,000.00 เพื่อป้องกันและลดพื้นที่น้ าท่วม
ขังและถนนขาด 

ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

20. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านตาล
เด่ียว หมู่ที่ 12 

 298,000.00 เพื่อป้องกันและลดพื้นที่น้ าท่วม
ขัง 

จุดที่ 1.เริ่มจากบ้าน นายระดม ปิ่น
บุตร ถึงที่ดิน นายบาง เนินภู จุด
ที่ 2.จากบ้าน นายสมพงษ์ รัตนวงศ์ 
ถึงบ้าน นายสมพาร บูรณะกิติ 

21. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่
ที่ 8 จุดที่ 2 

 114,000.00 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

22. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 1 จาก
บ้านนางฉลาด ลาดหนองขุ่น 
ถึง บ้านนายสุริยนต์ สัจวาส 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
ประชาชนได้มีถนนส าหรับการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

จากบ้านนางฉลาด ลาดหนองขุ่น 
ถึงบ้านนายสริยนต์สัจวาส 

23. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนน คสล. 
หมู่ 2 จากบ้านนายสมพงษ์ จัน
ทะคัต ถึงบ้านนายสวาท วันธิ
กุล 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

470,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

24. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนน คสล. 
หมู่ 5 จากบ้านนาย
ไพรบูลย ์ชัยด า สินสุด บ้าน
นางหวัน พลเยี่ยม 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

290,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 

25. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนน คสล. 
หมู่ 5 จากศาลา
ประชาคม SML ถึงบ้านนาง
ละออง พุทธา 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

190,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

26. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 11 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจราจรและขนส่ง 

จากบ้านนางบุญ แดงภักดี สิ้นสุด 
บ้านนายสมชาย ศรีเมืองแพน 

27. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านหนองน้ า
กิน ม.11 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

470,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจราจรและขนส่ง 

จากบ้านนายสุทิน รงจ าเริญ ถึงเขต 
ต าบลพรมสวรรค์ อ าเภอโพนทอง 

28. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่3 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 เพื่อให้ได้ถนนที่ได้มาตรฐานและ
ประชาชนได้มีถนนส าหรับการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

จุดเริ่มต้นจากบ้านนายอดุล ประทุม
ชาติ สิ้นสุดบ้านนายจุฬาวิเศษอุต  

29. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่6 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

350,000.00 เพื่อให้ได้ถนนทีุุได้มาตรฐานและ
ประชาชนได้มีถนนส าหรับการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

จุดเริ่มต้นจากที่วิชิต ชัยด า สิ้นสุด
บ้านนางกฤษณา ทองหิน  

30. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองขุุ่น หมู่ที่
7 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จุดที่ 1 จากบ้านนายชาลี หนองขุ่น
สาร สิ้นสุดที่นายเจริญศรี ลาด
หนองขุ่น จุดที่ 2 จากที่นาชูชาติ 
เกื้อหนอขุ่น ถึงสามแยกที่นายสม 
ศรีเสนพิลา  

31. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่
8 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

470,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จุดเริ่มต้นจากบ้านนายอุดร สุข
เกษม สิ้นสุดที่นางนาง ดอนถวิล  

32. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ 
หมู่ที่13 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

490,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จุดเริ่มต้นจากบ้านนางวาสนา ค า
แดงใสสิ้นสุด บ้านนายลังบุหนองขุ่น 
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33. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านหนองขุ่น 
หมู่ที่ 1 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

310,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
 

จากแปลงเกษตรนายชู บุตรพรม 
สิ้นสุด แปลงเกษตรนายสมัย นิวาส
วงค์  

34. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านหนองบก 
หมู่ที่ 2 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

470,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จุดที่ 1 จากปลงเกษตรนางนิ่ม จัน
ทะคัด สิ้นสุดแปลงเกษตรนางเสาร์ 
โคตรสิน จุดที่ 2 จากสามแยกที่นา
นางนิ่ม จันทะคัด ถึงหน้าบ้านนาย
ด่อน ภูเรืองศรี  

35. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านกกตาล หมู่
ที่ 3 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

420,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จากแปลงเกษตรนายส่วน โคตุเคน 
สิ้นสุดแปลงเกษตรนายค าตัน ชารี
รื่น  

36. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านดงบัง 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

470,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จากแปลงเกษตรนายสาคร พันชาติ 
สิ้นสุดแปลงเกดาตรนายสงวน ช่อ
อารีย์  

37. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านห้วยค า หมู่
ที่ 5 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

370,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จากสามแยกถนนสายค าโพนสูง- 
เสลภูมิ สิ้นสุดแปลงเกษตรนาย
ประถม แห้วศรี  

38. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านหนองขุ่น 
หมู่ที่7 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

470,000.00 เพื่อใหประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จากบ้านนายสมศรี เสนพิลา สิ้นสุด
แปลงเษตรนางมะลัย ลาดหนองขุ่น  

39. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านโพนงาม 
หมู่ที่ 8 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

440,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 

จากแปลงเกษตรนางค าพิศ ปิ่นอ า
คา สิ้นสุดแปลงเกษตรนายปัน ตรี
ธวัช  

40. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบ บ้านดงทราย
งาม หมู่ที่ 9 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

470,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับ
การคมนามคมได้อย่างสะดวก 

จากวัดสุวาลุการาม บ้านดงทราย
งาม สิ้นสุดแปลงเกษตรนางชิ่น ปิ่น
อ าคา  

41. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขุดลอกล าห้วยใหญ่
ตอนล่าง บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่
ที่ 13 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

403,000.00 เพื่อก าจัดวัชพืชและสิ่งกีด
ขวางทางน้ าและตะกอนดิน 

จุดด าเนินโครงการล าห้วยใหญ่
ตอนล่างบ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13  

42. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดิน
ที่มีส่วนผสมของยางพารา
ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองขุ่น 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

213,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความปลอดภัยแก่เด้ก 

จุดก าเนิดโครงการศูนย์พัฒาเด็กเล็ก
บ้านหนองขุ่น  

43. ด้านการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดิน
ที่มีส่วนผสมของยางพารา
ภายในบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็เล็กบ้านดงบัง 

เงินสะสม/เงินทุน
ส ารองสะสม 

213,000.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณศูนย์พัฒนาเด้กเล็กให้มี
ความปลอดภัยแก่เด็ก 

จุดด าเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงบัง 

44. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันเด็ก 

 60,000.00 เพื่อการจัดกิจกรรมให้เด็กได้
แสดงออกและการเรียนรู้ให้
ความส าคัญกับเด็กและเยาวชน 

เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ 

45. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในต าบล 

 10,000.00 เพื่อได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน
กีฬาและสร้างความสามัคคี 

จัดแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง 

46. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 

 30,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่กับ
ท้องถ่ินสืบต่อไป 

สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คง
อยู่คู่กับท้องถ่ิน 

47. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการสืบสานประเพณีบุญ
บั้งไฟ ต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

 40,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่กับ
ท้องถ่ินสืบต่อไป 

มีการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟคง
อยู่คู่กับท้องถ่ิน 

48. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดนิทรรศการบุญผะ
เหวด 

 1,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่กับ
ท้องถ่ินสืบต่อไป 

มีการสืบสานประเพณีบุญผะเหวด
คงอยู่คู่กับท้องถ่ิน 

49. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการอนุรักษ์ประเพณีทอด
เทียนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

 10,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่คู่กับ
ท้องถ่ินสืบต่อไป 

มีการสืบสานประเพณีทอดเทียนคง
อยู่คู่กับท้องถ่ิน 

50. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,082,400.00 เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับอาหาร
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

นักเรียนในเขต อบต. 

51. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรียนในเขต อบต..
สังกัด สพฐ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,008,000.00 เพื่อช่วยให้นักเรียนได้รับอาหาร
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

นักเรียนในเขต อบต. 
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52. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
เสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,876,160.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 

53. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหาร
เสริม (นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,084,160.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม โรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง 

54. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการฝึกอบรมเยาวชนปลูก
เห็ดฟางในตะกร้า 

 18,000.00 เพื่อส่งเสริมความรู้และความ
เข้าใจในการประกอบอาชีพให้
ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 

ประชาชนภายในเขตต าบล 

55. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่ม
ของกลุ่มสตรี,กลุ่มอาชีพ ภายใน
ต าบล 

เกิดกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืน ภายในต าบล 

56. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีให้สอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานของรัฐ 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.) 

 185,920.00 เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

พนักงานส่วนต าบล 

57. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีให้สอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานของรัฐ 

เงินสมทบทุนประกันสังคม  180,881.00 เพื่อเป็นเงินสมทบทุน
ประกันสังคม 

พนักงานจ้าง อบต.หนองขุ่นใหญ่ 

58. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีให้สอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานของรัฐ 

โครงการเวทีประชาคมต าบล  20,000.00 เพื่อสร้างความเข้าใจในการท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินและการมีส่วน
ร่วมในชุมชน 

ประชาชนภายในเขต อบต. 

59. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีให้สอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานของรัฐ 

โครงการจัดการเลือกต้ัง  60,000.00 เพื่อใช้ในการเลือกต้ังผู้บริหาร 
อบต.และสมาชิก อบต. 

ด าเนินการเลือกต้ัง 

60. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีให้สอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานของรัฐ 

โครงการคืนข้อมูล จปฐ. สู่
ชุมชนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 

 15,000.00 เพื่อฝึกอบบรมผู้จัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. 

เพื่อให้ได้ข้อมูล จปฐ. ครบถ้วน 

61. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีให้สอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานของรัฐ 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 
ระยะที ่1 

 150,000.00 มีแผนที่แม่บทที่สามารถน ามา
ประกอบเป็นแผนที่ภาษี 

จัดท าแผนที่ภาษีให้ครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมดของ อบต. 

62. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีให้สอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานของรัฐ 

โครงการฝึกอบรมทักษะการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น 

 30,000.00 เพื่อการฝึกอบรมทักษะการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น 

50 คน 

63. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่
ดีให้สอดคล้องกับ
นโยบายพื้นฐานของรัฐ 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ โครงการในช่วง
เทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) 

 68,730.00 เพื่อลดจ านวนอุบัติเหตุในต าบล ลดจ านวนอุบัติเหตุในต าบล 

64. การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

14,800,800.00 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ,ผู้พิการผู้ที่
ติดโรคร้ายแรง ภายในเขต อบต. 

ผู้สูงอายุ 933 คน 

65. การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ต าบล 

 130,000.00 เพื่อบริการสุขภาพได้มาตรฐาน
ตามระบบบริการสุขภาพ 

เพื่อสนับสนุนด้านสุขภาพแก่
ประชาชนเป็นหลัก 

66. การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

โครงการรณรงค์,ป้องกัน,
ควบคุมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคระบาดโรคติดต่อ 

 60,000.00 เพื่อเป็นการควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อในพื้นที่ 

ประชากรในเขตต าบล 

67. การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 29,520.00 เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้า 

13 หมู่บ้าน 

68. การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพคน
พิการ 

 13,000.00 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้พิการภายในเขตต าบล 
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69. การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย 
และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

 15,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต สุขภาพ
ร่างกาย ชีวิตผู้สูงอายุ แข็งแรง 

ผู้สูงอายุภายในต าบล 

70. การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพคนพิการ 

เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

4,665,600.00 เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการ 

71. การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค์ 

60,000.00 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ 

72. การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชน 

 30,000.00 เพื่อน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ทุกหมู่บ้านภายในต าบลหนองขุ่น
ใหญ่ 

73. การพัฒนาด้านการ
บริการชุมชนและสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

 30,000.00 เพื่อควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อในพื้นที่ 

ประชาชนภายในต าบลหนองขุ่น
ใหญ่ 

74. การพัฒนาด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

 10,000.00 เพื่อเป็นการพัฒนา
สภาพแวดล้อม อย่างยั่งยืนและ
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของป่า
ไม้ 

ป่าสาธารณะในเขตต าบล 

75. การพัฒนาด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกร
ให้มีความรู้การรักษาปรับปรุง
คุณภาพดิน 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนตัวเอง 

ประชาชนในเขตต าบล 

 

         กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ        
         งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 63 โครงการ  จ านวนเงิน 45,484,671 บาท มีการ 
         เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 63 โครงการ จ านวนเงิน 28,644,525 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
         ได้ดังนี ้
 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
กำรก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนำมในสัญญำ 

โครงกำร 
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 16,094,500.00 42 16,036,976.39 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา 5 9,110,720.00 5 3,126,614.89 

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 20,000.00 1 18,200.00 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้
สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

4 455,531.00 4 449,463.00 

5. การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 9 19,773,920.00 9 8,991,221.00 

6. การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 30,000.00 2 22,050.00 

รวม 63 45,484,671.00 63 28,644,525.28 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.หนองขุ่นใหญ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

  ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
แหล่งท่ีมำ 

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ 
วงเงินตำม

สัญญำ 
คู่สัญญำ 

วันท่ีเซ็น
สัญญำ 

ระยะเวลำ
กำร

ด ำเนินงำน 

1. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 

 424,000.00 424,000.00 หจก.ประกอบโชค 14/61 23/03/2561 30 

2. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 

 448,000.00 448,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 5/2561 

07/02/2561 30 

3. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 

 465,000.00 465,000.00 หจก.ประกอบโชค 19/61 11/05/2561 60 

4. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

 432,000.00 432,000.00 หจก.ประกอบโชค 15/61 30/03/2561 60 

5. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5 

 463,000.00 463,000.00 หจก.ประกอบโชค 7/2561 07/02/2561 30 

6. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 

 448,000.00 448,000.00 หจก.ประกอบโชค 18/61 30/04/2561 60 

7. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 

 275,000.00 275,000.00 หจก.ประกอบโชค 11/61 09/03/2561 30 

8. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองน้ ากิน หมู่ที่ 11 

 456,000.00 456,000.00 หจก.ประกอบโชค 9/61 05/03/2561 60 

9. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 9 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

490,000.00 490,000.00 หจก.ประกอบโชค 29/61 08/06/2561 60 

10. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 10 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

490,000.00 490,000.00 หจก.ประกอบโชค 36/61 21/06/2561 60 

11. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 12 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

490,000.00 490,000.00 หจก.สินเจริญชัย
ก่อสร้าง 45/61 

17/07/2561 60 

12. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13 

 448,000.00 448,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 16/61 

11/04/2561 30 

13. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการ ก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง 
ถนนลงหินคลุก พร้อมปรับแต่ง
เรียบ หมู่ 12 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

470,000.00 470,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 37/61 

22/06/2561 30 

14. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

 448,000.00 448,000.00 หจก.อ.น าโชคก่อสราุง 8/61 05/03/2561 30 

15. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน
พร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบ บ้านห้วย
นาค า หมู่ที่ 5 

 164,000.00 164,000.00 หจก.วังทองวิศวกิจ 6/2561 07/02/2561 30 

16. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่แปลง
เกษตรแรงดันต่ า บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 

 130,000.00 130,000.00 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่
แปลงเกษตรแรงดันต่ า บ้าน
ดงบัง หมู่ที่ 6 

01/08/2561 30 

17. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ า 
บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 

 150,000.00 150,000.00 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงดันต่ า บ้านดงทรายงาม 
หมู่ที่ 9 

01/08/2561 30 

18. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ า 
บ้านตาลเด่ียว หมู่ที่ 12 

 179,500.00 179,500.00 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงดันต่ า บ้านตาลเด่ียว หมู่
ที่ 12 

01/08/2561 30 

19. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรู
พร้อมฝาปิด บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 

 276,000.00 276,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 10/61 

06/03/2561 30 

20. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
ส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านตาล
เด่ียว หมู่ที่ 12 

 298,000.00 298,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 12/61 

15/03/2561 30 

21. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 

 114,000.00 114,000.00 หจก.ประกอบโชค 13/61 15/03/2561 30 
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22. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนน คสล.หมู่ 1 จากบ้านนางฉลาด 
ลาดหนองขุ่น ถึง บ้านนายสุริยนต์ สัจ
วาส 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

490,000.00 490,000.00 หจก.ประกอบโชค 27/61 06/06/2561 60 

23. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 2 จากบ้านนายสมพงษ์ 
จันทะคัต ถึงบ้านนายสวาท วันธิกุล 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

470,000.00 470,000.00 หจก.สินเจริญชัย
ก่อสร้าง 43/61 

11/07/2561 60 

24. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 5 จากบ้านนาย
ไพรบูลย์ ชัยด า สินสุด บ้านนางหวัน 
พลเยี่ยม 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

290,000.00 290,000.00 หจก.ประกอบโชค 39/61 28/06/2561 60 

25. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 5 จากศาลา
ประชาคม SML ถึงบ้านนางละออง 
พุทธา 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

190,000.00 190,000.00 หจก.ประกอบโชค 33/61 19/06/2561 60 

26. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง 
ถนน คสล. หมู่ 11 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

490,000.00 490,000.00 หจก.ประกอบโชต 30/61 13/06/2561 60 

27. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านหนองน้ ากิน ม.11 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

470,000.00 470,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 34/61 

19/06/2561 30 

28. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่3 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

490,000.00 490,000.00 หจก.ประกอบโชค 21/61 24/05/2561 60 

29. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่6 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

350,000.00 350,000.00 หจก.โพนทองการ
โยธา 35/61 

20/06/2561 60 

30. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขุุ่น หมู่ที่7 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

490,000.00 490,000.00 หจก.สินเจริญชัย
ก่อสร้าง 46/61 

17/07/2561 60 

31. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่8 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

470,000.00 470,000.00 หจก.ประกอบโชค 24/61 04/06/2561 60 

32. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่13 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

490,000.00 490,000.00 หจก.สินเจริญชัย
ก่อสร้าง 47/61 

20/07/2561 60 

33. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 1 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

310,000.00 310,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 44/61 

13/07/2561 30 

34. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

470,000.00 470,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 38/61 

26/06/2561 30 

35. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

420,000.00 420,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 23/61 

28/05/2561 30 

36. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านดงบัง 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

470,000.00 470,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 28/61 (หมู่4) 

07/06/2561 30 

37. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านห้วยค า หมู่ที่ 5 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

370,000.00 370,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 22/61 

25/05/2561 30 

38. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านหนองขุ่น หมู่ที่7 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

470,000.00 470,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 42/61 

05/07/2561 30 

39. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 
 

440,000.00 440,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสร้าง 31/61 

14/06/2561 30 
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40. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่ง
เรียบ บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

470,000.00 470,000.00 หจก.อ.น าโชค
ก่อสราุง 32/61 

15/06/2561 30 

41. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดินที่มี
ส่วนผสมของยางพาราภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุ่น 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

213,000.00 213,000.00 บริษัทเอ.เอ็ม.เอ็นจีเนียริ่ง 
แอนด์ซับพรายส์ 
จ ากัด 41/61 

28/06/2561 30 

42. ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างปูพื้นทางเดินที่มี
ส่วนผสมของยางพาราภายในบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็เล็กบ้านดงบัง 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

213,000.00 213,000.00 บริษัท เอ.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง 
แอนด์ ซัพพรายส์ 
จ ากัด 40/61 

28/06/2561 30 

43. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็ก 

 60,000.00 60,000.00 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมวันเด็ก 

01/10/2560 365 

44. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

1,082,400.00 1,082,400.00 โครงการเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

01/10/2560 365 

45. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
โรงเรียนในเขต อบต..สังกัด สพฐ 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

4,008,000.00 4,008,000.00 โครงการเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน
ในเขต อบต..สังกัด สพฐ 

01/10/2560 365 

46. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

1,876,160.00 1,876,160.00 โครงการเงินอุดหนุน
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

01/10/2560 365 

47. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม 
(นม)ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

2,084,160.00 2,084,160.00 โครงการเงินอุดหนุน
ค่าอาหารเสริม (นม)ให้แก่
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

01/10/2560 365 

48. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

 20,000.00 20,000.00 โครงการส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 

01/10/2560 365 

49. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้อง
กับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

 185,920.00 185,920.00 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.) 

01/10/2560 365 

50. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้อง
กับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

เงินสมทบทุนประกันสังคม  180,881.00 180,881.00 เงินสมทบทุนประกันสังคม 01/10/2560 365 

51. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้อง
กับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

โครงการเวทีประชาคมต าบล  20,000.00 20,000.00 โครงการเวทีประชาคมต าบล 01/10/2560 365 

52. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้อง
กับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 
โครงการในช่วงเทศกาล (ปีใหม่
,สงกรานต์) 

 68,730.00 68,730.00 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ โครงการในช่วง
เทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) 

01/10/2560 365 

53. การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

14,800,800.00 14,800,800.00 โครงการเงินอุดหนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

01/10/2560 365 

54. การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับต าบล 

 130,000.00 130,000.00 โครงการเงินอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ต าบล 

01/10/2560 365 

55. การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

 29,520.00 29,520.00 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

01/10/2560 365 

56. การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ  13,000.00 13,000.00 โครงการส่งเสริมสุขภาพคน
พิการ 

01/10/2560 365 

57. การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย และ
รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

 15,000.00 15,000.00 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง
วัย และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 

01/04/2561 30 

58. การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

โครงการเงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

4,665,600.00 4,665,600.00 โครงการเงินอุดหนุน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

01/10/2560 365 

59. การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค์ 

60,000.00 60,000.00 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ 

01/10/2560 365 

60. การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน  30,000.00 30,000.00 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
ชุมชน 

01/10/2560 365 

61. การพัฒนาด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

 30,000.00 30,000.00 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

01/10/2560 365 
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62. การพัฒนาด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  10,000.00 10,000.00 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

01/10/2560 365 

63. การพัฒนาด้านจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกรให้มี
ความรู้การรักษาปรับปรุงคุณภาพดิน 

 20,000.00 20,000.00 โครงการอบรมกลุ่มเกษตรกร
ให้มีความรู้การรักษา
ปรับปรุงคุณภาพดิน 

01/10/2560 365 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2561 
อบต.หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

ยุทธศำสตร์ 

แผนกำรด ำเนินกำร 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ เบิกจ่ำย 100% 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 177.0 85.96 43.0 16.50 42.0 16.09 42.0 16.04 31.0 12.45 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา 20.0 4.83 10.0 9.20 5.0 9.11 5.0 3.13 0.0 0.00 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 10.0 0.28 2.0 0.04 1.0 0.02 1.0 0.02 0.0 0.00 

4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ 

34.0 2.06 8.0 0.71 4.0 0.46 4.0 0.45 3.0 0.44 

5.การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม 21.0 10.68 10.0 19.83 9.0 19.77 9.0 8.99 3.0 0.17 

6.การพัฒนาด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7.0 0.27 2.0 0.03 2.0 0.03 2.0 0.02 1.0 0.01 

 
แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร เปรียบเทียบตำมขั้นตอน 

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
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ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาด้านการศึกษา

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

การพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดีให้สอดคล้องกบันโยบาย
พืน้ฐานของรัฐ

การพฒันาด้านการบริการชมุชนและสงัคม

การพฒันาด้านจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด
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แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร เปรียบเทียบตำมขั้นตอน 

เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     ผลกำรด ำเนินงำน 
              องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขต 
     พ้ืนที ่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่              
     ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดย 
     มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
     1. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 
     2. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 
     3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 
     4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 
     5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5     
     6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 7 
     7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 จุดที ่1 
     8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองน้ ากิน หมู่ที่ 11 
     9. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 9 
    10. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 10 
    11. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ 13     
    12. โครงการ ก่อสร้าง,ซ่อมแซม,ปรับปรุง ถนนลงหินคลุก พร้อมปรับแต่งเรียบ หมู่ 12 
    13. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านดงบัง หมู่ที่ 6 
    14. โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังปรับแต่งเรียบ บ้านห้วยนาค า หมู่ที่ 5 
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ด้านการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาด้านการศึกษา

การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

การพฒันาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดีให้สอดคล้องกบั
นโยบายพืน้ฐานของรัฐ

การพฒันาด้านการบริการชมุชนและสงัคม

การพฒันาด้านจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

100%

เบิกจ่าย

ลงนามสญัญา

อนมุติังบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทัง้หมด
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    15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูพร้อมฝาปิด บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 
    16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปพร้อมฝาปิด บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที ่12 
    17. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ 1 จากบ้านนางฉลาด ลาดหนองขุ่น ถึง บ้านนายสุริยนต์ สัจวาส 
    18. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 5 จากบ้านนายไพรบูลย์ ชัยด า สินสุด บ้านนางหวัน พลเยี่ยม 
    19. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 5 จากศาลาประชาคม SML ถึงบ้านนางละออง พุทธา 
    20. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ถนน คสล. หมู่ 11  
    21. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองน้ ากิน ม.11 
    22. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่ 3   
    23. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที ่8 
    24. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านหนองบก หมู่ที่ 2 
    25. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านกกตาล หมู่ที่ 3 
    26. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านดงบัง 
    27. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านห้วยค า หมู่ที่ 5 
    28. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านโพนงาม หมู่ที่ 8 
    29. โครงการลงหินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบ บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ 9 
    30. โครงการก่อสร้างปูพ้ืนทางเดินที่มีส่วนผสมของยางพาราภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขุ่น 
    31. โครงการก่อสร้างปูพ้ืนทางเดินที่มีส่วนผสมของยางพาราภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง 
    32. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
    33. เงินสมทบทุนประกันสังคม 
    34. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ โครงการในช่วงเทศกาล (ปีใหม่,สงกรานต์) 
    35. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล 
    36. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    37. โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ 
    38. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
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คณะกรรมกำร 
 

   1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

1. นายวาส  เกื้อหนองขุ่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานกรรมการ 
2. นายสง่า  หอมแสง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
3. นายแช้ม  อุณาศรี  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
4. นายอาทิตย์  รินทร์พรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
5. นายวีระ  ชูศรีทอง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
6. นางมัทนา  ปิ่นประไมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
7. นายทรงยศ  ศรีเพ็ง  ก านันต าบลหนองขุ่นใหญ่    กรรมการ 
8. นายเฉลิม  มาห้างหว้า ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
9. นายลัง บุหนองขุ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10. นางถนอม ศิริแว่น  ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านดงบัง   กรรมการ 
11. นางปัทมา กิจเบญจะ  ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านหนองขุ่น   กรรมการ 
12. นายวิชาญ  เหล่าจันทร์อัน ผู้อ านวยการโรงเรียนกกตาลดงบังวิทยา  กรรมการ 
13. นายอรุณ  สุรินทร์เลิศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6    กรรมการ 
14. นายสว่าง ทิพชัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8    กรรมการ 
15. นายนิคง  หนองขุ่นสาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12    กรรมการ 
16. นางสาวปิยนุช  แสงวุธ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ กรรมการ 
17. นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม  หัวหน้าส านักปลัดฯ    กรรมการ 
18. นางสาวปราณี  วิเชียรดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/เลขานุการ 
19. นายศักดา  ไชยโส  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

1. นางสาวปิยนุช  แสงวุธ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจันทร์ธิมา จันภักดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ กรรมการ 
3. นายฉนอง  ปาปะไพ  ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
4. นายวิทยา รังใส  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
5. นางสาวพิมพ์วลัญช์ ต้นนามล ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ   กรรมการ 
7. นายหิรัญกฤษฏิ์ สวัสดิ์มงคล นายช่างโยธาช านาญงาน    กรรมการ 
8. นายวิชิต  วารีบุตร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 (ผู้แทนประชาคม)  กรรมการ 
9. นายจ ารัส  ราชขวัญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 (ผู้แทนประชาคม)  กรรมการ 
10. นาย บุญศรี  แก้วค าลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 (ผู้แทนประชาคม)  กรรมการ 
11. นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการ 
12. นางสาวปราณี  วิเชียรดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/เลขานุการ 
13. นายศักดา  ไชยโส  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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3. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

1. นายอาทิตย์  รินทร์พรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
2. นายประหยัด เย็นวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
3. นายจักรี อาศัยสงฆ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
4. นายลัง บุหนองขุ่น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
5. นายบันเทิง  ไชยโส  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 
6. นางปัทมา  กิจเบญจะ ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านหนองขุ่น   กรรมการ 
7. นางถนอม  ศิริแว่น  ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านดงบัง   กรรมการ 
8. นายหิรัญกฤษฏิ์ สวัสภิ์มงคล นายช่างโยธา ช านาญงาน    กรรมการ 
9. นายวิทยา รังใส  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
10. นายบุญตา  หมื่นหาวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
11. นายปั่น  พันชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
12. นางสาวปิยนุช  แสงวุธ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ กรรมการ 
13. นายจุฑาพงษ์ ภูสนาม  หัวหน้าส านักปลัดฯ    กรรมการ 
14. นางสาวปราณี  วิเชียรดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  กรรมการ/เลขานุการ 
15. นายศักดา  ไชยโส  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ทราบ เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ในระยะ
ต่อไป 
 
     จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
                          ประกาศ ณ วันที่  18  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
 
                  (นายวาส  เกื้อหนองขุ่น) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขุ่นใหญ่ 


