
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 74 โครงการ จ านวนเงิน 21,218,443 บาท มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 74 โครงการ จ านวนเงิน 21,106,733 ล้านบาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมี
ความสามารถทางการแข่งขัน 

15 2,752,445.90 15 2,752,445.90 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 28 16,684,428.54 28 16,673,228.54 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

7 818,693.00 7 818,693.00 

การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

9 279,809.83 9 279,809.83 

การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 15 683,066.00 15 582,556.00 
รวม 74 21,218,443.27 74 21,106,733.27 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนเพ็กใหญ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๑ 
บ้านสระบัว 
(สายเช่ือม
ต าบลเกา่ง้ิว) 

 134,000.00 130,000.00 สัญญาจ้างท่ี 
12/2561 

10/01/2561 15 

2. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๘ 
บ้านโนน
หอม (สาย
ดอนปู่ตาถึง
ทุ่งพึงพืด) 

 227,000.00 215,000.00 สัญญาจ้างท่ี 
27 /2561 

19/09/2561 15 

3. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๙ 
บ้านทุ่งแค 
(สายหลัง
โรงเรียนถึง
ล าห้วยอุป
ฮาต) 

 111,000.00 105,000.00 สัญญาจ้างท่ี 
28/2561 

19/09/2561 15 

4. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านโนนแต้ 
(สายนานาย
ส า อุนโล ถึง 
นา พ.ต.ท.
วาส วาร
สิทธ์ิ) 

 55,000.00 53,000.00 สัญญาจ้างท่ี 
14/2561 

10/01/2561 15 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ



ด าเนินงาน 

5. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนดินลง
ลูกรัง หมู่ที่ 
๑๐ บ้าน
โนนแต้ 
(สายนานาย
ทองขัน เต
ชะแก้ว ถึง 
นานายสม
จิตร) 

 47,000.00 45,000.00 สัญญจ้างท่ี 
13/2561 

10/01/2561 30 

6. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า 
และไฟฟ้า
แสงสว่าง
สาธารณะ 

 270,000.00 48,445.90 ฎ.542/2561 
ขยายเขตแรง
ต่ า หมู่ 9 

11/05/2561 1 

7. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

ก่อสร้างรั้ว
พร้อมป้าย
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
อบต.เพ็ก
ใหญ่ 

 428,000.00 428,000.00 สัญญาจ้าง
ทั่วไปท่ี 
26/2561 

12/05/2561 90 

8. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

ก่อสร้าง
ทางเดิน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก
เชื่อม
ส านักงาน 
อบต.เพ็ก
ใหญ่ พร้อม
ร่องระบาย
น้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

 262,000.00 255,000.00 สัญญาจ้าง
ทั่วไปท่ี 
15/2561 

17/01/2561 60 

9. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

ปรับปรุง
อาคาร
อเนกประสง
ค์ ท่ีท าการ 
อบต.เพ็ก
ใหญ่ 

 45,000.00 45,000.00 สัญญาจ้าง
ทั่วไปท่ี 
16/2561 

17/01/2561 30 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา จ านวน วงเงิน คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา



งบประมาณ งบประมาณ ตามสัญญา สัญญา การ
ด าเนินงาน 

10. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ 
บ้านนาค
สะดุ้ง (สาย
จากนานาง
สุมาลี ศรีชิน 
ถึงล าห้วยขุม
ปูน) 

 329,000.00 325,000.00 สัญญาจ้าง
ทั่วไปท่ี 
19/2561 

26/04/2561 45 

11. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนดินผิว
จราจรลง
ลูกรัง หมู่ที่ 
๔ บ้านโคกสี 
(สายจากนา
นางนงนุช 
ย้อไธสง ถึง
นานายวิ
ศักดิ์ ไสว
งาม) 

 138,000.00 135,000.00 สัญญาจ้าง
ทั่วไปท่ี 
20/2561 

26/04/2561 30 

12. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการ
ขยายถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๖ บ้าน
หนอง
สะแบง 
(สายหน้า
โรงเรียนถึง
หน้าวัดศรี
สง่า) 

 61,000.00 60,000.00 สัญญาจ้าง
ทั่วไปท่ี 
21/2561 

26/04/2561 30 

 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 



13. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗ 
บ้านโคก
กลาง (สาย
บ้านนายชุม
พล อันมาก 
ถึงบ้านนาย
จันทร์ แก้ว
ค าหอม) 

 461,000.00 458,000.00 สัญญาจ้าง
ทั่วไปท่ี 
22/2561 

27/04/2561 30 

14. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการจ้าง
เหมาวางท่อ
ระบายน้ า 
คสล. พร้อม
บ่อพัก คสล. 
หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านเพ็ก
ใหญ่พัฒนา 

 178,000.00 175,000.00 สัญญาจ้าง
ทั่วไปท่ี 
24/2561 

27/04/2561 45 

15. การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการจ้าง
เหมาวางท่อ
ระบายน้ า 
คสล. พร้อม
บ่อพัก คสล. 
หมู่ที่ ๑ 
บ้านสระบัว 
(แยกศาลา
กลางบ้านถึง
ถนนทาง
หลวง
หมายเลข 
๒๒๓๓) 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

282,000.00 275,000.00 สัญญาจ้าง
ทั่วไปท่ี 
23/2561 

27/04/2561 30 

16. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจดั
กิจกรรม วัน
เด็กแห่งชาต ิ

 54,900.00 29,276.00 ฎ.198/2561 
ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์

16/01/2561 1 

  25,590.00 

ฎ.204/2561 
ค่าอาหาร 
อาหารว่าง ค่า
รับรอง ค่า
สมนาคณุการ
แสดง 

22/01/2561 1 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา จ านวน วงเงิน คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา



งบประมาณ งบประมาณ ตามสัญญา สัญญา การ
ด าเนินงาน 

17. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
ของ ศพด. 

 26,600.00 600.00 ฎ.296/2561 
ค่าป้าย 

22/02/2561 1 

  26,000.00 
ฎ.297/2561 
รถรับส่ง 

22/02/2561 1 

18. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

 150,000.00 600.00 ฎ.560/2561 
ค่าป้าย 

08/05/2561 5 

  1,000.00 
ฎ.561/2561 
ค่าจัดท า
เกียรติบตัร 

08/05/2561 5 

  16,500.00 
ฎ.562/2561 
ค่าจ้างรถตู ้

10/05/2561 3 

  36,000.00 

ฎ.563/2561 
ค่าจ้างรถ
โดยสารปรับ
อากาศ 

10/05/2561 3 

19. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
บริการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล 

 3,125.00 3,125.00 ฎ.807/61 26/07/2561 7 

20. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
สนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ
ท้องถิ่น 

 130,000.00 130,000.00 ฎ.189/2561 11/01/2561 1 

 

 
 

  



  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

21. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

เงินสงเคราะห์
เพื่อ การยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ

 10,192,800.00 108,800.00 ฎ.5/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ต.ค.60 

06/10/2560 1 

  701,400.00 
ฎ.6/2561 รับ
เงินสด ต.ค.
60 

06/10/2560 1 

  112,600.00 
ฎ.35/2561 
โอนเข้าบัญชี 
พ.ย.60 

03/11/2560 1 

  695,100.00 
ฎ.64/2561 
กรณีรบัเงินสด 
พ.ย.60 

03/11/2560 30 

  114,100.00 
ฎ.122/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ธ.ค.60 

06/12/2560 1 

  688,100.00 
ฎ.130/2561 
รับเงินสด 
ธ.ค.60 

06/12/2560 2 

  116,800.00 
ฎ.174/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ม.ค.61 

04/01/2561 1 

  682,000.00 
ฎ.185/2561 
รับเงินสด 
ม.ค.61 

04/01/2561 1 

  119,300.00 
ฎ.252/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ก.พ.61 

05/02/2561 1 

  676,400.00 
ฎ.258/2561 
รับเงินสด 
ก.พ.61 

05/02/2561 2 

  674,400.00 
ฎ.364/2561 
กรณีขอรับเงิน
สด มี.ค.61 

02/03/2561 8 

  119,900.00 
ฎ.318/2561 
โอนเข้าบัญชี 
มี.ค.61 

02/03/2561 1 

 

 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  119,900.00 
ฎ.420/2561 
โอนเข้าบัญชี 
เม.ย.61 

03/04/2561 1 

  666,000.00 
ฎ.434/2561 
รับเงินสด 
เม.ย.61 

04/04/2561 1 

  121,100.00 
ฎ.494/2561 
โอนเข้าบัญชี 
พ.ค. 61 

03/05/2561 1 

  661,100.00 
ฎ.521/2561 
ขอรับเงินสด 
พ.ค. 61 

04/05/2561 1 

  121,700.00 
ฎ.622/2561 
โอนเข้าบัญชี 
มิ.ย.61 

05/06/2561 1 

  662,200.00 
ฎ.632/2561 
รับเงินสด มิ.ย.
61 

05/06/2561 30 

  124,100.00 
ฎ.727/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ก.ค. 61 

03/07/2561 1 

  655,900.00 
ฎ.733/2561 
รับเงินสด ก.ค.
61 

04/07/2561 1 

  123,700.00 
ฎ.833/61 
โอนเข้าบัญชี 
ส.ค.61 

02/08/2561 1 

  652,700.00 
ฎ.845/61 รับ
เงินสด ส.ค.61 

03/08/2561 1 

  121,900.00 
ฎ.933/61 
โอนเข้าบัญชี 
ก.ย.61 

07/09/2561 1 

  652,000.00 
ฎ.957/2561 
รับเงินสด ก.ย. 
61 

11/09/2561 1 

 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

22. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

เงินสงเคราะห์
เพื่อ การยัง
ชีพคนพิการ 

 2,774,000.00 57,600.00 ฎ.7/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ต.ค.60 

06/10/2560 1 

  152,000.00 
ฎ.8/2561 รับ
เงินสด ต.ค.
60 

06/10/2560 1 

  57,600.00 
ฎ.57/2561 
โอนเข้าบัญชี 
พ.ย.60 

03/11/2560 1 

  152,000.00 
ฎ.65/2561 
กรณีรบัเงินสด 
พ.ย.60 

03/11/2560 30 

  57,600.00 
ฎ.124/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ธ.ค.60 

06/12/2560 1 

  151,200.00 
ฎ.131/2561 
ขอรับเงินสด 
ธ.ค.60 

06/12/2560 2 

  57,600.00 
ฎ.176/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ม.ค.61 

04/01/2561 1 

  151,200.00 
ฎ.184/2561 
รับเงินสด 
ม.ค.61 

04/01/2561 1 

  57,600.00 
ฎ254/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ก.พ.61 

05/02/2561 1 

  149,600.00 
ฎ.259/2561 
รับเงินสด 
ก.พ.61 

05/02/2561 2 

  60,000.00 
ฎ.320/2561 
กรณีโอนเข้า
บัญชี มี.ค.61 

02/03/2561 1 

  148,800.00 
ฎ.365/2561 
กรณีขอรับเงิน
สด มี.ค.61 

02/03/2561 8 

 

 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  60,000.00 
ฎ.422/2561 
โอนเข้าบัญชี 
เม.ย.61 

03/04/2561 1 

  148,000.00 
ฎ.436/2561 
ขอรับเงินสด 
เม.ย.61 

04/04/2561 1 

  60,000.00 
ฎ.496/2561 
โอนเข้าบัญชี 
พ.ค.61 

03/05/2561 1 

  148,000.00 
ฎ.522/2561 
ขอรับเงินสด 
พ.ค.61 

04/05/2561 1 

  60,000.00 
ฎ.623/2561 
โอนเข้าบัญชี 
มิ.ย.61 

05/06/2561 1 

  148,000.00 
ฎ.624/2561 
รับเงินสด 
มิ.ย.61 

05/06/2561 30 

  60,800.00 
ฎ.729/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ก.ค.61 

03/07/2561 1 

  149,600.00 
ฎ.737/2561 
ขอรับเงินสด 
ก.ค. 61 

04/07/2561 1 

  61,600.00 
ฎ.835/61 
โอนเข้าบัญชี 
ส.ค.61 

03/08/2561 1 

  152,800.00 
ฎ846/61 รับ
เงินสด ส.ค.
61 

03/08/2561 1 

  60,000.00 
ฎ.935/61 
โอนเข้าบัญชี 
ก.ย.61 

07/09/2561 1 

  153,600.00 
ฎ.958/61 รับ
เงินสด ก.ย.
61 

11/09/2561 1 

 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

23. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

เงินสงเคราะห์
เพื่อ การยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

 120,000.00 5,500.00 ฎ.3/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ต.ค.60 

06/10/2560 1 

  2,000.00 
ฎ.4/2561 รับ
เงินสด ต.ค.
60 

06/10/2560 1 

  5,500.00 
ฎ.53/2561 
โอนเข้าบัญชี 
พ.ย.60 

03/11/2560 1 

  2,000.00 
ฎ.54/2561 
กรณีรบัเงิน
สด พ.ย.60 

03/11/2560 1 

  5,500.00 
ฎ.120/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ธ.ค.60 

06/12/2560 1 

  2,000.00 
ฎ.121/2561 
รับเงินสด 
ธ.ค.60 

06/12/2560 1 

  5,500.00 
ฎ.172/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ม.ค.61 

04/01/2561 1 

  2,000.00 
ฎ.173/2561 
รับเงินสด 
ม.ค.61 

04/01/2561 1 

  5,500.00 
ฎ.249/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ก.พ.61 

05/02/2561 1 

  2,000.00 
ฎ.250/2561 
รับเงินสด 
ก.พ.61 

05/02/2561 1 

  5,500.00 
ฏ.315/2561 
โอนเข้าบัญชี 
มี.ค.61 

02/03/2561 1 

  2,000.00 
ฎ.316/2561 
กรณีรบัเงิน
สด มี.ค.61 

02/03/2561 1 

 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  5,500.00 
ฎ.417/2561 
โอนเข้าบัญชี 
เม.ย.61 

03/04/2561 1 

  2,000.00 
ฎ.418/2561 
ขอรับเงินสด 
เม.ย.61 

03/04/2561 1 

  5,500.00 
ฎ.492/2561 
กรณีโอนเข้า
บัญชี พ.ค.61 

03/05/2561 1 

  2,000.00 
ฎ.493/2561 
ขอรับเงินสด 
พ.ค.61 

03/05/2561 1 

  2,000.00 
ฎ.619/25614 
รับเงินสด มิ.ย.
61 

05/06/2561 1 

  5,500.00 
ฎ.620/2561 
โอนเข้าบัญชี 
มิ.ย.61 

05/06/2561 1 

  5,500.00 
ฎ.724/2561 
โอนเข้าบัญชี 
ก.ค.61 

03/07/2561 1 

  2,000.00 
ฎ.725/2561 
รับเงินสด ก.ค.
61 

03/07/2561 1 

  5,500.00 
โอนเงินเข้า
บัญชี ส.ค.61 

03/08/2561 1 

  2,000.00 
รับเงินสด ส.ค. 
61 

03/08/2561 1 

  5,500.00 
โอนเงินเข้า
บัญชี ก.ย.61 

07/09/2561 1 

  2,000.00 
รับเงินสด ก.ย. 
61 

07/09/2561 1 

 

 

 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

24. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพคน
พิการ 

 50,000.00 8,600.00 ฎ.659/2561 
ค่าอาหาร
กลางวัน อาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม ค่า
สมนาคณุ
วิทยากร 

14/06/2561 1 

  7,336.00 

ฎ.664/2561 
ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์การเย็บ
กระเป๋าผ้าด้วย
มือ 

20/06/2561 1 

  600.00 
ฎ.665/2561 
ค่าจัดท าป้าย
โครงการ 

20/06/2561 1 

  2,000.00 

ฎ.666/2561 
ค่าซื้อกระเปา๋ผ้า
ส าหรับใส่วัสดุ
เครื่องเขียน 

20/06/2561 1 

 1,250.00 
ฎ.667/2561 
ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน 

20/06/2561 1 

25. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
ช่วยเหลือ เด็ก
ด้อยโอกาส 
ในเขตพื้นท่ี
ต าบลเพ็ก
ใหญ่ 

 200,000.00 99,200.00 ตกลงจ้างท่ี 
13/2561 รถรับ 
ส่ง เด็ก ศพด.
อบต.เพ็กใหญ่ที่
ด้อยโอกาส 

02/10/2560 6 

  9,120.00 
ฎ478/2561 
เดือนเมษายน 
2561 

01/04/2561 30 

  83,200.00 
ใบสั่งซื้อ/จ้างท่ี 
57/2561 

01/05/2561 5 

 

  



  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

26. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
อบรมและ
ส่งเสริม
บทบาทของ
ผู้สูงอาย ุ

 111,000.00 8,000.00 ฎ.446/2561 
ค่าจัดสถานท่ี 

11/04/2561 1 

  2,000.00 
ฎ.447/2561ค่า
จัดท าเกียรติ
บัตร 

10/04/2561 1 

  2,250.00 
ฎ.448/2561 
ค่าป้ายโครงการ 

09/04/2561 2 

  88,700.00 

ฎ.450/2561 
ค่าสมนาคณุ
วิทยากร อาหาร
ว่างและอาหาร
กลางวัน 

11/04/2561 1 

27. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพสตรี
และศึกษา ดู
งาน 

 100,000.00 63,200.00 ฎ.217/2561 24/01/2561 30 

  34,000.00 
ฎ.221/2561 
ค่ารถรับ ส่ง 
ตามโครงการ 

25/01/2561 2 

  2,200.00 
ฎ.239/2561 
ค่าวัสดุอุปกรณ ์

23/01/2561 1 

28. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬา นักเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชน 

 138,500.00 2,220.00 ฎ.429/2561 
ค่าจัดท าป้าย
โครงการ 

26/03/2561 2 

  7,340.00 

ฎ.430/2561 
ค่าจัดซื้อุปกรณ์
การแข่งขันและ
ถ้วยรางวัล 

25/03/2561 3 

  1,992.00 
ฎ.431/2561 
ค่าจัดซื้อวัสด ุ

25/03/2561 3 

  10,000.00 
ฎ.432/2561 
ค่าจ้างจัด
สถานท่ี 

27/03/2561 4 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  109,900.00 
ฎ.443/2561 
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

26/03/2561 30 

29. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
อบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ส าหรับเด็ก 
และเยาวชน 

 100,000.00 72,300.00 ฎ.858/61 ค่า
วิทยากร อาหาร 
และเครื่องดื่ม 

14/08/2561 1 

  600.00 
ฎ.867/61 ค่า
ป้ายโครงการ 

21/08/2561 1 

  12,000.00 
ฎ.869/61 ค่า
รถรับ ส่ง 

21/08/2561 1 

  2,055.00 
ฎ.868/61 ค่า
จัดท าเกียรติ
บัตร 

21/08/2561 1 

30. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
อบรมและ
ส่งเสริมพัฒนา
สมรรถภาพ
การเล่นกีฬา
และการออก
ก าลังกาย 

 50,000.00 3,175.00 ฎ.368/2561ค่า
สมนาคณุ
วิทยากร อาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 

09/03/2561 1 

  46,000.00 
ฎ.366/2561 
ค่าอุปกรณ์กีฬา 

09/03/2561 4 

  600.00 
ใบสั่งซื้อ/จ้างท่ี 
32/2561ป้าย
โครงการ 

01/03/2561 5 

31. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการจดั
งานประเพณี 
บุญบั้งไฟสรง
กู่เจ้าพ่อสิบกรี 
วันวิสาขบูชา 

 239,000.00 500.00 ฎ.593/2561 
ค่าจ้างอัด
สปอร์ตโฆษณา 

30/05/2561 1 

  605.00 

ฎ.594/2561 
ค่าจัดซื้อน้ าอบ
น้ าหอมดอกไม้ 
ธูปเทียน 

30/05/2561 1 

 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  1,600.00 
ฎ.595/2561 
ค่าป้ายโครงการ
วันวิสาขบูชา 

30/05/2561 1 

  7,400.00 
ฎ.596/2561 
ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

30/05/2561 1 

  40,000.00 

ฎ.597/2561 
ค่าจัดท าบ้ังไฟ
แสนและตะไล
หมื่น 

31/05/2561 1 

  7,500.00 
ฎ.598/2561 
ค่าจ้างจัดท าบั้ง
ไฟเสี่ยงทาย 

30/05/2561 1 

  17,000.00 

ฎ.599/2561 
ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียม
สถานท่ีจัดงาน
พร้อมประดับ
ตกแต่งสถานท่ีฯ 

30/05/2561 1 

  134,500.00 

ฎ.600/2561 
ค่าจ้างจัดขบวน
แห่ตกแต่งขบวน
แห ่

29/05/2561 1 

  20,032.00 

ฎ.634/2561 
ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคณุการ
แสดง 

29/05/2561 1 

32. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน 

 1,440,000.00 706,000.00 ฎ.37/2561 
อาหารกลางวัน
โรงเรียน สพฐ.
ภาคเรยีนที่ 
2/2560 

27/10/2560 1 

  1,840.00 

ฎ.73/2560 
เพิ่มเตมิ 
2/2560 รร.
หนองสะแบง
สามัคค ี

09/11/2560 1 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  3,400.00 
ฎ.96/2561 
เพิ่มเตมิ ร.ร.ทุ่ง
แค 

21/11/2561 1 

  72,000.00 

ฎ.543/2561 
ร.ร.บ้านยานาง
โนนแต้ ภาค
เรียนที่ 1/2561 

10/05/2561 1 

  174,000.00 

ฎ.544/2561 
ร.ร.บ้านเพ็ก
ใหญ่และสระบัว 
ภาคเรยีนที่ 
1/2561 

10/05/2561 1 

  84,000.00 

ฎ.545/2561 
ร.ร.บ้านหนอง
สะแบงสามัคคี 
ภาคเรยีนที่ 
1/2561 

10/05/2561 1 

  98,000.00 

ฎ.546/2561 
ร.ร.บ้านโคก
กลาง ภาคเรียน
ที่ 1/2561 

10/05/2561 1 

  138,000.00 

ฎ.547/2561 
ร.ร.บ้านโนน
หอม ภาคเรียน
ที่ 1/2561 

10/05/2561 1 

  146,000.00 

ฎ.548/2561 
ร.ร.บ้านทุ่งแค 
ภาคเรยีนที่ 
1/2561 

10/05/2561 1 

  3,560.00 
ฎ.610/2561 
ร.ร.บ้านยานาง
(พ่ิมเติม) 

31/05/2561 1 

  1,360.00 
ฎ.691/2561 
ร.ร.บ้านโคก
กลาง (เพิ่มเติม) 

28/06/2561 1 

 

  



  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

32. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน 

 1,440,000.00 706,000.00 ฎ.37/2561 
อาหารกลางวัน
โรงเรียน สพฐ.
ภาคเรยีนที่ 
2/2560 

27/10/2560 1 

33. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
ร อสม.ประจ า
หมู่บ้าน 

 55,000.00 55,000.00 ฎ.68/2561 
ชมรม อสม. ต.
เพ็กใหญ่ 11 
หมู่บ้าน 

08/11/2560 1 

34. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง 
อ.พล ตาม
โครงการร่วม
ใจต้านภัย
เอดส์เฉลิม 
พระเกียรต ิ

 30,000.00 30,000.00 ฎ.451/2561 24/04/2561 1 

35. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง 
อ.พล ตาม
โครงการ
กิจการกาชาด
อ าเภอพล 

 15,000.00 15,000.00 ฎ.452/2561 24/04/2561 1 

36. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุน
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ในเขตต าบล
เพ็กใหญ่ตาม
โครงการ
จัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียน 

 30,000.00 30,000.00 ฎ.59/2561 ร.ร.
บ้านเพ็กใหญ่
และสระบัว 

03/11/2560 1 

37. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

อาหารเสริม 
(นม) (ศพด. 
และโรงเรียน) 

 960,960.00 460,027.14 สัญญาซื้อขาย
เลขท่ี 1/2561 

01/11/2560 6 

  440,187.80 
สัญญาซื้อขาย 
2/2561 ภาค
เรียนที่ 1/2561 

01/05/2561 6 

  13,137.60 ฎ.840/2561 01/04/2561 5 

 

  



 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

38. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

สนับสนุนค่า
จัดการเรียน
การสอน 
ศพด. อบต.
เพ็กใหญ ่

 164,900.00 164,900.00 ฎ.138/2561 20/12/2560 1 

39. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

 40,000.00 30,250.00 ฎ.797/61 23/07/2561 2 

40. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการ
อาหาร
กลางวัน 
ศพด. 

 499,800.00 126,100.00 ฎ.36/2561 
ศพด. อบต.เพ็ก
ใหญ่ 

27/10/2560 5 

  116,400.00 
ฎ.156/2561 
ศพด.อบต.เพ็ก
ใหญ่ 

25/12/2560 1 

  116,400.00 
ฎ.467/2561 
ศพด. อบต.เพ็ก
ใหญ่ 

25/04/2561 1 

  98,400.00 

ฎ.738/2561 
อาหารกลางวัน 
ศพด. ไตรมาสที่ 
4/2561 

09/07/2561 1 

41. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

โครงการค่าย
วิชาการบูรณา
การ ๕ กลุม่
สาระ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี ๖ 

 60,000.00 50,400.00 ฎ.106/2561 29/11/2560 1 

 

 

 

 

 



 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

42. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน เงิน
อุดหนุน
ส าหรับการ
ด าเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

 220,000.00 20,000.00 ฎ.510/2561 
อุดดหนุนบ้าน
สระบัง หมู่ 1 

04/05/2561 1 

  20,000.00 
ฎ.511/2561 
อุดหนุนบ้าน
สระบัว หมู่ 2 

04/05/2561 1 

  20,000.00 
ฎ.512/2561 
อุดหนุนนาค
สะดุ้ง หมู่ 3 

04/05/2561 1 

  20,000.00 
ฎ.513/2561 
อุดหนุนบ้าน
โคกสี หมู่ 4 

04/05/2561 1 

  20,000.00 
ฎ.514/2561 
อุดหนุนบ้าน
เพ็กใหญ่ หมู่ 5 

04/05/2561 1 

  20,000.00 

ฎ.515/2561 
อุดหนุนบ้าน
หนองสะแบง 
หมู่ 6 

04/05/2561 1 

  20,000.00 
ฎ.516/2561 
อดุหนุนบ้าน
โคกกลาง หมู่ 7 

04/05/2561 1 

  20,000.00 
ฎ.517/2561 
อุดหนุนบ้าน
โนนหอม หมู่ 8 

04/05/2561 1 

  20,000.00 
ฎ.518/2561 
อุดหนุนบ้านทุ่ง
แค หมู่ 9 

04/05/2561 1 

 

 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  20,000.00 
ฎ.419/2561 
อุดหนุนบ้าน
โนนแต้ หมู่ 10 

04/05/2561 1 

  20,000.00 

ฎ.520/2561 
อุดหนุนบ้าน
เพ็กใหญ่พัฒนา 
หมู่ 11 

04/05/2561 1 

43. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

อุดหนุน อบต.
โจดหนองแก 
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 16,000.00 16,000.00 ฎ.541/2561 11/05/2561 1 

44. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

จ้างเหมา
บริการเก็บขน 
ก าจัดขยะมลู
ฝอยในเขต
ต าบลเพ็กใหญ ่

 300,000.00 175,000.00 สัญญาจ้างท่ี 
4/2561 

02/10/2561 7 

  125,000.00 
สัญญาจ้างท่ี 
25/2561 

01/05/2561 5 

45. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

โครงการ
ปรับปรุง
สถานท่ีก าจัด
สิ่งปฏิกูลขยะ
มูลฝอยอบต.
เพ็กใหญ่ 
(ซ่อมแซมถนน
หินคลุก
ทางเข้าที่
ก าจัดสิ่งปฏิกลู
มูลฝอย) 

 47,000.00 45,000.00 สัญญาจ้างท่ี 
11/2561 

15/11/2561 15 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา จ านวน วงเงิน คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา



งบประมาณ งบประมาณ ตามสัญญา สัญญา การ
ด าเนินงาน 

46. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

โครงการอบรม
ให้ความรู้การ
ประดิษฐ์
สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช้ 

 50,000.00 10,000.00 ฎ.940/61 ค่า
วิทยากร อาหาร 

06/09/2561 1 

  600.00 
ฎ945/61 ค่า
ป้าย 

07/09/2561 4 

  2,000.00 
ฎ.946/61 
กระเป๋าผ้าฝา้ย 

07/09/2561 4 

  3,243.00 
ฎ.947/61 วัสดุ
และอุปกรณ ์

07/09/2561 4 

47. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

โครงการก าจดั
ผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่ง
น้ าสาธารณะ 

 11,850.00 11,250.00 ฎ.732/2561 
ค่าอาหารว่าง 
อาหารกลางวัน 

05/07/2561 1 

  600.00 
ฎ.735/2561 
ค่าป้ายโครงการ 

04/07/2561 1 

48. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

โครงการ
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่ ๕ บ้าน
เพ็กใหญ่ (ล า
ห้วยสีดอ 
บริเวณนานาง
หมุน มาฮาต) 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

195,000.00 192,000.00 สัญญาจ้างท่ัวไป
ที่ 17/2561 

21/04/2561 30 

49. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

โครงการ
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านเพ็กใหญ่
พัฒนา (ล า
ห้วยโนน
พะยอม 
บริเวณนานาง
บัวลอง กอง
ทอง) 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

195,000.00 192,000.00 สัญญาจ้างท่ัวไป
ที่ 18/2561 

21/04/2561 30 

 

 

 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

50. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ท่ีท าการ 
อบต.เพ็กใหญ ่

 63,000.00 62,000.00 ฎ.646/2561 28/05/2561 60 

51. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ป้องกัน และ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน 

 12,000.00 8,900.00 ฎ.183/2561 
ค่าป้าย 

04/01/2561 2 

  1,456.60 
ฎ.194/2561 
ค่ากระแสไฟฟ้า
จุดตรวจ 

12/01/2561 1 

  1,149.73 

ฎ.479/2561 
ค่ากระแสไฟฟ้า
จุดตรวจช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

12/04/2561 5 

52. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
ป้องกัน และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 50,000.00 3,050.00 ฎ.964/61 ค่า
วิทยากร อาหาร
ว่างและ
เครื่องดื่ม 

14/09/2561 1 

  600.00 
ฎ.951/61 ป้าย
โครงการ 

11/09/2561 3 

53. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการ
อบรมเด็ก 
และเยาวชน
ต้นกล้า ต้าน
ยาเสพตดิ 

 40,000.00 750.00 ฎ.552/2561 
วัสดุเครื่องเขียน 

16/05/2561 1 

  1,500.00 
ฎ.553/2561 
ค่าเกียรติบัตร 

16/05/2561 1 

  600.00 
ฎ.554/2561 
ค่าป้ายโครงการ 

16/05/2561 1 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ



ด าเนินงาน 

  17,300.00 

ฎ.568/2561 ค่า
วิทยากร 
ค่าอาหารว่าง
และอาหาร
กลางวัน 

09/05/2561 30 

54. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั
ธรรมชาติ 
อัคคีภัย 
อุทกภัย วาต
ภัย 

 582,560.00 18,200.00 ฎ.63/2561 ซื้อ
ท่อ คสล.
บรรเทาน้ าท่วม 
หมู่ 8 

06/11/2560 1 

  12,258.50 
ฎ.445/61 วาต
ภัย 

19/04/2561 2 

  73,838.00 
ฎ.585/61 วาต
ภัย ม.8 

23/05/2561 2 

  3,336.00 
ฎ.631/61 วาต
ภัย 

04/06/2561 2 

  2,371.00 ฎ.888/61 27/08/2561 2 

55. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้านตาม
โครงการจดั
เวรยามรักษา
ความ
ปลอดภัยใน
ชุมชน 

 55,000.00 5,000.00 ฎ.352/2561 
คณะกรรมการ
หมู่ 1 บ้านสระ
บัว 

08/03/2561 1 

  5,000.00 

ฎ.353/2561 
คณะกรรมการ
หมู่ 2 บ้านยา
นาง 

08/03/2561 1 

  5,000.00 

ฎ.354/2561 
คณะกรรมการ
หมู่ 3 บ้านนาค
สะดุ้ง 

08/03/2561 1 

  5,000.00 
ฎ.355/2561 
คณะกรรมการ
หมู่ 4 บ้านโคกส ี

08/03/2561 1 

 

 

 



  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

  5,000.00 

ฎ.356/2561 
คณะกรรมการ
หมู่ 5 บ้านเพ็ก
ใหญ่ 

08/03/2561 1 

  5,000.00 

ฎ.357/2561 
คณะกรรมการ
หมู๋ 6 บ้าน
หนองสะแบง 

08/03/2561 1 

  5,000.00 

ฎ.358/2561 
คณะกรรมการ
หมู่ 7 บ้านโคก
กลาง 

08/03/2561 1 

  5,000.00 

ฎ.359/2561 
คณะ
กรรมการหมู่ 8 
บ้านโนนหอม 

08/03/2561 1 

  5,000.00 

ฎ.360/2561 
คณะ
กรรมการหมู่ 9 
บ้านทุ่งแค 

08/03/2561 1 

  5,000.00 

ฎ.361/2561
คณะ
กรรมการหมู่ 10 
บ้านโนนแต ้

08/03/2561 1 

  5,000.00 

ฎ362/2561 
คณะกรรมการ
หมู่ 11 บ้านเพ็ก
ใหญ่พัฒนา 

08/03/2561 1 

 

 

 

 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา จ านวน วงเงิน คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา



งบประมาณ งบประมาณ ตามสัญญา สัญญา การ
ด าเนินงาน 

56. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง 
อ.พล ตาม
โครงการของ 
ศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดิน
เอาชนะ ยา
เสพติดอ าเภอ 
(ศป.ปส. อ.
พล) 

 20,000.00 20,000.00 ฎ.454/2561 24/04/2561 1 

57. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง 
จ.ขอนแก่น 
ตามโครงการ
ของศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดิน
เอาชนะ ยา
เสพติดจังหวัด 
(ศป.ปส. จ.
ขอนแก่น) 

 20,000.00 20,000.00 ฎ.643/2561 08/06/2561 1 

58. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการอบรม
ให้ความรู้
เกี่ยวกับการ
ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติดแก่เด็ก
นักเรียนใน
โรงเรียนเขต
พื้นที่ต าบล
เพ็กใหญ ่

 30,000.00 600.00 ฎ.75/2561 ค่า
ป้าย 

09/11/2560 5 

  4,200.00 

ฎ.87/2561 
ค่าอาหาร
กลางวันอาหาร
ว่าง 

20/11/2560 1 

  18,900.00 
ฎ.334/2561 
ค่าสมนาคณุ
วิทยากร 

06/03/2561 1 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา จ านวน วงเงิน คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา



งบประมาณ งบประมาณ ตามสัญญา สัญญา การ
ด าเนินงาน 

  6,300.00 
ฎ.335/2561 
ค่าสมนาคณุ
วิทยากร 

06/03/2561 1 

59. การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการอบรม
ให้ความรู้
เกี่ยวกับการค้า
มนุษย ์

 30,000.00 600.00 ฎ.682/2561 
ค่าป้ายโครงการ 

19/06/2561 1 

  7,400.00 

ฎ.690/2561 
ค่าสมนาคณุ
วิทยากร 
ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดืม่ 
อาหารกลางวัน 

28/06/2561 1 

  1,500.00 
ฎ.683/2561 
ค่าวัสดุเครื่อง
เขียน 

22/06/2561 1 

60. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

โครงการ
ปรับปรุงหรือ
พัฒนาเว็บไซต์ 
อบต. การเช่า
เว็บไซต ์

 5,000.00 5,000.00 ฎ.765/61 16/07/2561 1 

61. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

จัดหาวัสดุ 
อบต. 

 1,125,000.00 86,238.00 วัสดุส านักงาน 
ส านักปลดั 

02/10/2560 12 

  4,060.00 
วัสดุการเกษตร 
ส านักปลดั 

02/10/2560 12 

  8,400.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
ส านักปลดั 

02/10/2560 12 

  30,635.00 
วัสดุส านักงาน 
กองคลัง 

02/10/2560 12 

  3,490.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
กองคลัง 

02/10/2560 12 

  7,800.00 
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ ส านักปลัด 

02/10/2560 12 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา จ านวน วงเงิน คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา



งบประมาณ งบประมาณ ตามสัญญา สัญญา การ
ด าเนินงาน 

  9,063.00 
วัสดุงานบ้าน
งานครัว ส านัก
ปลัด 

02/10/2560 12 

  100,000.00 

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
งานบริหาร
ทั่วไป 

02/10/2560 12 

  1,895.00 
วัสดุงานบ้าน
งานครัว กอง
คลัง 

02/10/2560 12 

  16,436.00 
วัสดุส านักงาน 
กองการศึกษา 

02/10/2560 12 

  19,700.00 
วัสดุงานบ้าน
งานครัว กอง
การศึกษา 

02/10/2560 12 

  9,150.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
กองการศึกษา 

02/10/2560 9,150 

  20,000.00 
วัสดุการเกษตร 
กองการศึกษา 

02/10/2560 12 

  100,000.00 

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 
งานบริการ
สาธารณสุข 

02/10/2560 12 

  5,400.00 
วัสดุส านักงาน 
กองช่า 

02/10/2560 12 

  90,775.00 
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ กองช่าง 

02/10/2560 12 

  5,830.00 
วัสดุก่อสร้าง 
กองช่าง 

02/10/2560 12 

  17,710.00 
วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
กองช่าง 

02/10/2560 12 

  26,840.00 
วัสดุอื่น ๆ กอง
คลัง 

02/10/2560 12 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา จ านวน วงเงิน คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา



งบประมาณ งบประมาณ ตามสัญญา สัญญา การ
ด าเนินงาน 

62. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

โครงการ
อบรมและ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดท าแผน
ชุมชน และ
การจัดเวที
ประชาคม
หมู่บ้าน ต าบล 

 50,000.00 600.00 ฎ.776/2561 
ค่าป้าย 

17/07/2561 1 

  3,144.00 

ฎ.777/2561 
ค่าวัสดุเครื่อง
เขียนและ
อุปกรณ ์

17/07/2561 1 

  11,000.00 
ฎ.794/61 ค่า
วิทยากร อาหาร
และเครื่องดื่ม 

23/07/2561 1 

  600.00 
ฎ.805/61 ค่า
ป้าย 

25/07/2561 1 

  600.00 
ฎ.842/61 ค่า
ป้าย 

02/08/2561 2 

63. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุนท่ีท า
การปกครอง 
อ.พล ตาม
โครงการจดั
งานรัฐพิธี
ต่างๆ 

 10,000.00 10,000.00 ฎ.453/2561 24/04/2561 1 

64. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

โครงการ
อบรมให้
ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่
คณะผู้บริหาร 
ส.อบต. และ
บุคลากร 

 20,000.00 8,600.00 ฎ.657/2561 11/06/2561 30 

  600.00 
ฎ.663/2561 
ค่าป้ายโครงการ 

19/06/2561 1 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา จ านวน วงเงิน คู่สัญญา วันที่เซ็น ระยะเวลา



งบประมาณ งบประมาณ ตามสัญญา สัญญา การ
ด าเนินงาน 

65. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน ม.๑ 
บ้านสระบัว 
ตามโครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว
ประจ า
หมู่บ้าน 

 1,500.00 1,500.00 ฎ.499/2561 03/05/2561 1 

66. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน ม.๓ 
บ้านนาคสะดุ้ง 
ตามโครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว
ประจ า
หมู่บ้าน 

 1,700.00 1,700.00 ฎ.500/2561 03/05/2561 1 

67. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน ม.๔ 
บ้านโคกสี 
ตามโครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว
ประจ า
หมู่บ้าน 

 14,400.00 14,400.00 ฎ.501/2561 03/05/2561 1 

 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 



68. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน ม.๕ 
บ้านเพ็กใหญ่ 
ตามโครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว
ประจ า
หมู่บ้าน 

 1,800.00 1,800.00 ฎ.502/2561 03/05/2561 1 

69. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน ม.๘ 
บ้านโนนหอม 
ตามโครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว
ประจ า
หมู่บ้าน 

 7,000.00 7,000.00 ฎ.503/2561 03/05/2561 1 

70. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน ม.
๑๐ บ้านโนน
แต้ ตาม
โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว
ประจ า
หมู่บ้าน 

 21,100.00 21,100.00 ฎ.504/2561 03/05/2561 1 

 

 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 



71. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน ม.๒ 
บ้านยานาง 
ตามโครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว
ประจ า
หมู่บ้าน 

 5,400.00 5,400.00 ฎ.894/61 29/08/2561 1 

72. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน ม.๖ 
บ้านหนอง
สะแบง ตาม
โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว
ประจ า
หมู่บ้าน 

 10,300.00 10,300.00 ฎ.895/61 29/08/2561 1 

73. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุน
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน ม.๗ 
บ้านโคกกลาง 
ตามโครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว
ประจ า
หมู่บ้าน 

 4,300.00 4,300.00 ฎ.896/61 29/08/2561 1 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน 

งบประมาณ 
วงเงิน 

ตามสัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

74. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

อุดหนุน
คณะกรรมกา

 12,000.00 12,000.00 ฎ.897/61 19/08/2561 1 



รหมู่บ้าน ม.
๑๑ บ้านเพ็ก
ใหญ่พัฒนา 
ตามโครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอ
กระจายข่าว
ประจ า
หมู่บ้าน 

 

  



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 
อบต.เพ็กใหญ่ พล จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ แผนการด าเนินการ อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
มั่นคงและมีความสามารถทางการ
แข่งขัน 

15.0 3.22 15.0 3.03 15.0 2.75 15.0 2.75 15.0 2.75 

2.การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 34.0 18.41 34.0 18.10 28.0 16.68 28.0 16.67 27.0 16.49 
3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

8.0 0.89 8.0 0.86 7.0 0.82 7.0 0.82 7.0 0.82 

4.การเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

10.0 1.18 10.0 1.09 9.0 0.28 9.0 0.28 9.0 0.28 

5.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 24.0 1.75 23.0 1.41 15.0 0.68 15.0 0.58 14.0 0.12 
 


