
 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

******************************************* 
ด๎วยรัฐธรรมนูญมาตรา 253 ก าหนดให๎ อปท. สภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่นเปิดเผยข๎อมูลและ

รายงานผลการด าเนินงานให๎ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให๎ประชาชนในท๎องถิ่นมีสํวนรํวมด๎วยประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
      ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 30 (5) ก าหนดให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกลําว  และต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท า
แผนพฒันาองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํจึงขอประกาศผลการด าเนินงานการ
จัดท างบประมาณ การใช๎จําย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให๎ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์   ขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 
"  ถนนสูํนา    ไฟฟูาสูํทุํง    มุํงสูํเศรษฐกิจพอเพียง    สังคมก๎าวหน๎า    เน๎นแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
พัฒนาคุณภาพชีวิต   ผู๎น าการศึกษา    ภูมิปัญญาท๎องถิ่น    สิ่งแวดล๎อมนําอยูํ  "   

 
ข. พันธกิจ  ขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 

1. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐาน 
2. พัฒนาและสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจ ชุมชน ให๎เข๎มแข็งและแขํงขันได๎ 
3. พัฒนาสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา สวัสดิการสังคม 

 4. สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพด๎านการผลิต เพ่ิมมูลคําการผลิต และการตลาด 
 5. สํงเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการทํองเที่ยว 
         6. พัฒนา สํงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม                             
            ให๎เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
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7. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่น 

 8. พัฒนา เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนด๎านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 9. พัฒนาและสํงเสริมการมีสํวนรํวมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการประชาชน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว๎ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    1. การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 
  2. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  4. การเสริมสร๎างความม่ันคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
  6. การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 
 
ง. การวางแผน 

องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ ได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว๎ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผํานการมีสํวนรํวมของประชาชน  
เชํน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต๎องการที่แท๎จริงของประชาชน
ในพ้ืนที่ กํอนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป 
     องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํได๎ประกาศใช๎แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่  15  
สิงหาคม  2561  และประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2562  โดยได๎
ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร ์
 
 

2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมัน่คง 
และมีความสามารถทางการแขํงขนั 

78 39,640,000.00 80 22,470,400.00 48 76,653,200.00 95 29,758,380.00 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 59 18,081,880.00 37 19,123,020.00 54 19,954,120.00 56 20,289,120.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมเพือ่การพัฒนาอยํางย่ังยืน 

20 2,260,000.00 
12 8,491,000.00 28 17,357,000.00 11 1,419,000.00 

การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

15 1,850,000.00 
7 476,000.00 13 1,401,000.00 10 551,000.00 

การพัฒนาการบริหารภาครฐั 22 1,631,000.00 12 1,292,000.00 11 572,000.00 12 592,000.00 

การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน 3 260,000.00 0 0 3 150,000.00 3 150,000.00 

รวม 197 63,722,880.00 148 51,852,420.00 157 116,087,320.00 187 52,759,500.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผนท๎องถิ่น  เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

  

 

 

 

  

 

 

แผนภูมิแสดงงบประมาณ  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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โคร งการ  

โครงการ 

การพัฒนาเศรษฐกจิใหม้คีวามมั่นคงและมคีวามสามารถทางการแขง่ขัน 

การพัฒนาคณุภาพคนและสังคมทีม่คีณุภาพ 

การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่การพัฒนาอยา่ง
ย่ังยนื 

การเสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัย ในชวีติและทรัพยส์นิ 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
  ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ  ได๎ประกาศใช๎ข๎อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยูํในข๎อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 112 โครงการ งบประมาณ 37,343,000 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได๎ดังนี้ 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได๎รับงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข๎อบัญญัติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขํงขัน 58 17,670,000.00 

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 33 18,551,580.00 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 3 376,000.00 
การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 7 432,420.00 

การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 11 313,000.00 

การพัฒนาสูํมหานครแหํงอาเซียน - - 
รวม 112 37,343,000.00 
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งบปร ะมาณตามข อ้บัญญั ติ  

งบประมาณตามข้อบญัญตัิ 
การพัฒนาเศรษฐกจิใหม้คีวามมั่นคงและมคีวามสามารถ
ทางการแขง่ขัน 
การพัฒนาคณุภาพคนและสังคมทีม่คีณุภาพ 

การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่การ
พัฒนาอยา่งย่ังยนื 
การเสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัย ในชวีติและ
ทรัพยส์นิ 
การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 
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แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ได๎รับงบประมาณเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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รายละเอียดโครงการในข๎อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ให๎มีความมั่นคงและ 
มีความสามารถทางการ
แขํงขัน 

โครงการขยาย ถนน คสล. หมูํที่ 1 
(แผนชุมชน ม.1) สายจากถนน 
ข๎างโรงเรียนทิศตะวันออก ไปถึง 
สระบัวรีสอร์ท กว๎างข๎างละ 1 ม.  
จ านวน 5 ชํวง 

 453,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

2.  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า คสล. 
หมูํที่ 2 (แผนชุมชน ม.2) สายจาก 
บ๎านนางอุบล วรรณหาญ ไปถึง 
สระเย็น (ฝั่งทิศเหนือ) 

 471,000.00 เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง รํองระบายน้ า 

3.  โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก  
หมูํที่ 2 (แผนชุมชน ม.2)  
สายคันดินล าห๎วยสีดอ ชํวงนา 
นายค าบุํน พิมพ์ท ามา ถึงนา  
พ.ต.ท.วาส วารสิทธ์ิ 

 125,000.00 เพื่อให๎เกษตรกรใช๎
ถนนเป็นเส๎นทางใน
การขนย๎ายผลผลติ
ทางการเกษตรได๎
สะดวก 

ถนนหินคลุก 

4.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 3 (แผนชุมชน ม.3) สายจาก 
นานางสุมาลี  ไปถึงส านักสงฆ์นาควิชัย 

 452,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

5.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 
(แผนชุมชน ม.4) สายจากบ๎าน 
นายทอง ศรีกุดเรือ ไปถึง 
บ๎านนายสมชาย เทียบอาจ 

 113,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

6.  โครงการตํอเติมอาคารอเนกประสงค์ 
หมูํที่ 4 (แผนชุมชน ม.4)  
บริเวณคุ๎มเหนือ 

 125,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
มีสถานท่ีท ากิจกรรม
ของหมูํบ๎าน 

อาคาร
อเนกประสงค์ 

7.  โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ า 
ประปาผิวดิน หมูํที่ 5  
(แผนชุมชน ม.5) 

 94,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
มีน้ าที่สะอาดส าหรับ
อุปโภคบรโิภคอยําง
เพียงพอ 

ระบบประปา 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

8.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ลงหินคลุก หมูํที่ 5  
(แผนชุมชน ม.5) สายคันดิน 
ล าห๎วยเอก 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

387,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 
 

ถนนหินคลุก 

9.  โครงการขยายถนน คสล. หมูํที่ 6 
(แผนชุมชน ม.6) สายจาก 
บ๎านนายสุเจิด ภูค า ไปถึง 
บ๎านนายถวัลย์ ตรีพรม 

 329,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

10.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 5 (แผนชุมชน ม.5)  
รอบ อบต. ทิศใต๎ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

480,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

11.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 5 (แผนชุมชน ม.5)  
สายรอบ อบต.เพ็กใหญ ํ

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

358,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

12.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 7 (แผนชุมชน ม.7)  
สายจากบ๎านนายเสถียร ไปถึง 
บ๎านนายคะนอง สืบมา 

 254,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล 

13.  โครงการขยายถนน คสล. หมูํที่ 8  
(แผนชุมชน ม.8) สายกลางบ๎าน 

 363,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

14.  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า คสล. 
หมูํที่ 5 (แผนชุมชน ม.5) บริวเณ 
คุ๎มเสาเล๎า สายจากบ๎านนางดวง  
โพธิกะ ไปถึงบ๎านนางบัวภา  
สร๎างการนอก 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

449,000.00 เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง รํองระบายน้ า 

15.  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าพรอ๎ม
บํอพัก หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9)  
สายจากสี่แยกหน๎าหลวงปูุ ไปทาง 
สามแยกหนา๎โรงเรียน 

 392,000.00 เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง รํองระบายน้ า 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

16.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่9              
(แผนชุมชน ม.9) สายทางเข๎าสถานท่ี
ก าจัดสิ่งปฏิกลูมลูฝอย อบต.เพ็กใหญ ํ

 467,000.00 เพื่อใช๎สัญจรในการ 
ขนย๎ายสิ่งปฏิกลูและ
ขยะมูลฝอยได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

17.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่6 
(แผนชุมชน ม.6) สายจากบ๎าน 
นายสุเจดิ ภูค า ไปถึงบ๎าน 
นายสมฤทธ์ิ นุชิต 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

369,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
 ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

18.  โครงการปรับปรุงตํอเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมูํที่ 10  
(แผนชุมชน ม.10) 

 131,000.00 เพื่อให๎มีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมภายใน
หมูํบ๎าน 

ศาลา
อเนกประสงค์ 

19.  โครงการปรับปรุงตํอเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมูํที่ 11  
(แผนชุมชน ม.11) 

 211,000.00 เพื่อให๎มีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมของศูนย์
การเรยีนรู๎ธนาคาร
ขยะภายในหมูํบ๎าน 

ศาลา
อเนกประสงค์ 

20.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่9 
(แผนชุมชน ม.9) สายรอบบ๎าน  
จากสามแยกโรงสีชุมชน ไปถึง 
บ๎านนางวันเพ็ญ สิมหลวง 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

225,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

21.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก 
หมูํที่ 11 (แผนชุมชน ม.11) สายคันดิน
ล าห๎วยวังเวินตอนบน ฝั่งทิศตะวันตก 
ชํวงนานางเบญจวรรณ สสีุวอ  
ถึงนานายประทวน อักษรจันทร ์

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

186,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนหินคลุก 

22.  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า หมูํที่ 7 
(แผนชุมชน ม.7) สายจากสี่แยก 
ศาลากลางบ๎าน ไปถึงบ๎านนายถาวร  
หล๎ามาชน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

497,000.00 เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง รํองระบายน้ า 

23.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก 
หมูํที่ 8 (แผนชุมชน ม.8) ชํวงนา 
นายค ามุข วัลภาไปถึงนานายอภิชาติ  
ค าแก๎ว 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

281,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนหินคลุก 
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

24.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ลงหินคลุก ม.8 (แผนชุมชน ม.8) 
สายรอบหนองผักทํอ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

202,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนหินคลุก 

25.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ลงหินคลุก หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9) 
สายสามแยกโคกท าเล ถึงนา 
นายประทีป พรมวงศ์ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

199,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนหินคลุก 

26.  โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก  
หมูํที่ 10 (แผนชุมชน ม.10) สายจาก
บ๎านโนนแต๎ ไปถึงบ๎านนาคสะดุ๎ง 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

402,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนหินคลุก 

27.  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟูาแรงสูง 
และหม๎อแปลง อบต.เพ็กใหญ ํ

 17,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบ
ไฟฟูาแรงสูงและหม๎อ
แปลง 

ระบบ
ไฟฟูาแรงสูง
และหม๎อแปลง 

28.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่1 
(แผนชุมชน ม.1) ถนนทิศตะวันตก 
ของหมูํบ๎าน สายจากบ๎านนางอ าพร  
ไปถึงแยกบ๎านนายสุชาต ิ

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

470,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

29.  โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํที่ 1 
(แผนชุมชน ม.1) สายนานางบุญรอด 
นาชิต ไปถึงนานายลิขิต คลังหมั่น 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

185,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนหินคลุก 

30.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่2 
(แผนชุมชน ม.2) สายจากบ๎านนางสงํา 
ไปถึงสระเย็น 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

387,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

31.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่3 
(แผนชุมชน ม.3) สายจากสามแยก
ส านักสงฆ์นาควิชัย ไปถึงล าห๎วยขมุปูน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

321,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

32.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 
(แผนชุมชน ม.4) ข๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน (คุ๎มใต๎) 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

46,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 
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33.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่5 
(แผนชุมชน ม.5) สายจากหน๎า อบต.  
ไปทางทิศใต๎ ไปทางบ๎านนายสมพร 
พรมสดีา 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

335,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

34.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมูํที ่6 
(แผนชุมชน ม.6) สายจากบ๎าน 
นายสมชาย นุชิต ถึงระบบประปา
หมูํบ๎าน (ทิศตะวันตก)  
โดยวิธีแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
จ านวน ๒ ชํวง 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

289,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

35.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูทํี่ 7 
(แผนชุมชน ม.7) สายบ๎านโคกกลาง  
ไปถึงบ๎านหญ๎าคา 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

191,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนหินคลุก 

36.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูทํี่ 8 
(แผนชุมชน ม.8) สายจากทางหลวง
หมายเลข 2199 ไปถึงนานายถวัล  
จันโท 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

257,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนหินคลุก 

37.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมูํที ่9 
(แผนชุมชน ม.9)  
ชํวงที่ 1 สายจากสามแยกจุดตรวจ  
ถึงบ๎านนายสมัย อ๎ุยมี  
ชํวงที่ 2 จากบ๎านนางสี สุดสงคราม  
ถึงบ๎านนายเจรญิ แก๎วค าใต ๎

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

205,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

38.  โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง  
หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9) สายจากบ๎าน
นายสมหมาย เพราะถะ ถึงทางเชื่อม 
ล าห๎วยขุมปูน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

106,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนดินลงลูกรัง 

39.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมูํที ่9 
(แผนชุมชน ม.9) ซอยสันติสุข 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

13,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 
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40.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่10 
(แผนชุมชน ม.10) สายจากบ๎าน 
นางทองมี แก๎วนอก ถึงสวน 
นางสมหมาย ปลิวไธสง 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

357,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

41.  โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง  
หมูํที่ 10 (แผนชุมชน ม.10) สายนา 
นายประยุทธ์ วิลยัวรรณ ถึงนา 
นายสายันต์ ทองนา 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

53,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนดินลงลูกรัง 

42.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่11 
(แผนชุมชน ม.11) สายจากทางหลวง
หมายเลข 2233 ไปถึงนานายมนตรี  
ศรีอัครวิเนต 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

401,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

43.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่1 
(แผนชุมชน ม.1) สายจากบ๎าน 
นางบาง ดวงพยัพ ไปถึงถนน 
ทางด๎านทิศตะวันออก 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

197,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

44.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่2 
(แผนชุมชน ม.2) สายบ๎านยานาง 
เชื่อมบ๎านหนองดูํ ต าบลลอมคอม 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

472,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

45.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่8 
(แผนชุมชน ม.8) สายจากบ๎าน 
นายอภิชาติ ค าแก๎ว ถึงหอประปา 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

444,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

46.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่9 
(แผนชุมชน ม.9) ซอยวรพัฒน ์

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

255,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

47.  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า  
คสล. หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9 
สายจากสี่แยกหน๎าหลวงปูุ ไปถึง 
สามแยกหนา๎โรงเรียน ด๎านฝั่งทิศเหนือ
หน๎าโรงเรียน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

348,000.00 เพื่อปูองกันน้ าทํวมขัง รํองระบายน้ า 
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48.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่11 
(แผนชุมชน ม.11) สายนานางละม๎าย 
ทองบัวบาน ไปถึงนานายมนตรี  
ศรีอัครวิเนต 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

228,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
 ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

49.  โครงการขยายถนน คสล. หมูํที่ 11 
(แผนชุมชน ม.11) สายบ๎าน 
นางหนม หาญค าภา ถึงบ๎าน 
นางสมบูรณ์ พาเทพ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

134,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

50.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่1 
(แผนชุมชน ม.1) สายไปเชื่อม 
ต าบลเกาํง้ิว 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

483,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

51.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่1 
(แผนชุมชน ม.1) สายจากบ๎าน 
นายสุชาติ บุตรตะคาม ไปถึงสามแยก
ทางไปล าห๎วยหลุบมํวง 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

192,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

52.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่2 
(แผนชุมชน ม.2) สายบ๎านยานาง  
ไปถึงบ๎านหนองดูํ ต าบลลอมคอม 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

496,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

53.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่7 
(แผนชุมชน ม.7) สายบ๎านโคกกลาง 
ไปบ๎านทํุงแค 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

487,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

54.  โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก หมูํที่ 8 
(แผนชุมชน ม.8) สายจากบ๎านโนนหอม
ไปเชื่อมบ๎านทุํงแค 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

338,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนนหินคลุก 

55.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่8 
(แผนชุมชน ม.8) สายจากบ๎านโนนหอม
ไปหนองผักทํอ 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

491,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

56.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่9 
(แผนชุมชน ม.9) สายจากบ๎านทํุงแค 
ไปบ๎านโนนแต ๎

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

483,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 
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57.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่9 
(แผนชุมชน ม.9) สายทางเข๎าสถานท่ี
ก าจัดสิ่งปฏิกลูมลูฝอย อบต.เพ็กใหญ ํ

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

487,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา  
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 

58.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมูํที ่11 
(แผนชุมชน ม.11) สายบ๎าน 
นายชาญเดช กองเงิน ไปถึงบ๎าน 
น.ส.ประดิษฐ์ ชูรัตน ์

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

487,000.00 เพื่อให๎ประชาชน 
ใช๎สัญจรไป-มา 
ได๎สะดวก 

ถนน คสล. 
ที่ปรับปรุง 

59. การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมที่มีคณุภาพ 

โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ  77,200.00 เพื่อให๎เด็กได๎รื่นเริง
สนุกสนานในวันเด็ก
แหํงชาติและน๎องๆ 
ได๎รํวมสนุก 

เด็กได๎เรยีนรู ๎

60.  อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  767,520.00 เพื่อให๎เด็กนักเรยีนมี
อาหารเสริม (นม) ดืม่ 

เด็กนักเรยีนมี
รํางกายแข็งแรง
เหมาะสมกับวัย 

61.  อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เพ็กใหญ ํ

 197,600.00 เพื่อให๎เด็กมีอาหาร
เสรมิ (นม) ดื่ม 

เด็กมีราํงกาย
แข็งแรง
เหมาะสมกับวัย 

62.  อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
อบต.เพ็กใหญ ํ

 468,300.00 เพื่อให๎เด็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

เด็กมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

63.  คําจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ ํ

 161,500.00 เพื่อให๎มีวัสดุ
การศึกษา สื่อการ
เรียนการสอน ในการ
พัฒนาเด็กเล็ก 
เหมาะสมกับวัย 

เด็กมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

64.  คําจัดในการจดัการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ ํ

 47,460.00 เพื่อเป็นการสํงเสรมิ
การจัดการศึกษาของ
เด็กเล็กให๎มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

เด็กมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 
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65.  โครงการศึกษาแหลํงเรยีนรู๎นอกสถานท่ี
ของ ศพด. อบต.เพ็กใหญํ 

 37,000.00 เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
ได๎เรียนรู๎นอกสถานท่ี
จากสภาพแวดล๎อม
ของจริง 

เด็ก ครู และ
เจ๎าหน๎าท่ี  
ได๎รับความรู ๎

66.  โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ 
เด็กและเยาวชนและศึกษาดูงาน 

 60,000.00 เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนมีความรู๎และ
พฤติกรรมที่เหมาะสม
เพิ่มศักยภาพ และมี
บทบาทในการพัฒนา
ชุมชนท๎องถิ่น เพื่อให๎
เด็กและเยาวชนมสีํวน
รํวมในการท างาน
รํวมกัน 

เด็กและเยาวชน
ได๎รับความรู ๎

67.  โครงการสายใยรักแมํลูกผูกพัน  13,000.00 เพื่อเป็นการสร๎าง
ความผูกพันสายใยรัก
แมํและลูก 

เกิดความอบอํุน
ในครอบครัว 

68.  โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
กํอนถึงโรงพยาบาล 

 30,000.00 เพื่อพัฒนาให๎บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกํอน
ถึงโรงพยาบาลให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

69.  โครงการรณรงค์ปูองกัน 
และควบคมุโรคพิษสุนัขบ๎า 

 42,000.00 เพื่อปูองกันไมํให๎มี
ผู๎เสยีชีวิตด๎วยโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

70.  โครงการสนับสนุนกองทุน 
ระบบหลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น 

 130,000.00 เพื่อสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพท๎องถิ่น 

อุดหนุนกองทุน 
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71.  เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎สูงอายุ  10,594,400.00 เพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการให๎แกํ
ผู๎สูงอายุท่ีมีอายุ ๖๐ 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
ที่มีคุณสมบัติครบถ๎วน
ตามระเบียบฯ 

ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

72.  เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ  2,928,000.00 เพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการเบีย้ความ
พิการให๎แกํคนพิการ 
ที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
ที่ได๎แสดงความจ านง 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

73.  เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎ปุวยเอดส ์  120,000.00 เพื่อจํายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพของ
ผู๎ปุวยโรคเอดส ์
ในเขต อบต.เพ็กใหญ ํ

ผู๎ปุวยโรคเอดส์
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

74.  โครงการสนับสนุนกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลเพ็กใหญ ํ

 50,000.00 เพื่อชํวยเหลือ
สวัสดิการผูด๎๎อยโอกาส 

สนับสนุน
งบประมาณ 
ในการสมทบ
กองทุน 

75.  โครงการชํวยเหลือเด็กด๎อยโอกาส 
ในเขตพื้นท่ีต าบลเพ็กใหญ ํ

 200,000.00 เพื่อชํวยเหลือเด็ก 
ด๎านปัจจัยพื้นฐาน 
การด าเนินชีวิตและ
สวัสดิการตํางๆ ให๎
เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมทางรํางกาย 
สติปัญญา และจิตใจ 
เพื่อจัดหารถรับ-สํง
นักเรียน ส าหรับเด็ก 
ที่ผู๎ปกครองที่มีฐานะ
ยากจน ไมสํามารถ
รับ-สํงได ๎

เด็กมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 
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76.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง  
และศึกษาดูงาน 

 113,800.00 เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎และเข๎าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให๎
ประชาชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูํการ
ปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม 

ตัวแทนผู๎น า
ชุมชน ตัวแทน
เกษตรกร 
ตัวแทนกลุํม
อาชีพ ได๎รับ
ความรู ๎

77.  โครงการผู๎สูงอายุยคุใหมํ จิตแจมํใส 
รํางกายแข็งแรง 

 110,000.00 เพื่อให๎ผู๎สูงวัยมีจติ
แจํมใสรํางกาย
แข็งแรง เพื่อให๎ผู๎สูงวัย
ได๎รับการคัดกรอง
สุขภาพ เพื่อเชิดชู
เกียรตผิู๎สูงอายุ
ต๎นแบบ 

ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

78.  โครงการสํงเสริมสนับสนุนโรงเรยีน
ผู๎สูงอายุ อบต.เพ็กใหญ ํ

 110,000.00 เพื่อสํงเสริมการ
รวมกลุมํของผู๎สูงอายุ
ในการท ากิจกรรม
รํวมกัน 

ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

79.  โครงการอบรมพัฒนาสตรีและ
เสรมิสร๎างความเขม๎แข็งของครอบครัว 

 21,000.00 เพื่อเสรมิสร๎าง
ศักยภาพ สร๎างความรู๎
ทักษะในการพัฒนา
ตนเองของสตรีให๎มี
ประสิทธิภาพ 

สตรไีดร๎ับ
ความรู ๎

80.  โครงการสานสายใยรักคนพิการ  17,800.00 เพื่อให๎คนพิการและ
ผู๎ดูแลคนพิการมี
ความรู๎ในการดูแล
สุขภาพตนเองและ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
รํางกายได๎อยํางถูกวิธี 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
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81.  โครงการจดัการแขํงขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน และประชาชนต๎านยาเสพติด 

 41,500.00 เพื่อเป็นการเชื่อม
ความสามัคคีในชุมชน
ให๎เด็ก เยาวชน 
ประชาชน แตํละ
หมูํบ๎านในเขตต าบล
เพ็กใหญ ํ

นักเรียน 
เยาวชน 
ประชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

82.  โครงการอบรมให๎ความรู ๎
ในการพัฒนาทักษะการเลํนกีฬา 
และการออกก าลังกาย 

 65,000.00 เพื่อสํงเสริมให๎มี
ความรู๎ความเข๎าใจใน
การออกก าลังกายและ
เลํนกีฬาอยํางถูกต๎อง
เหมาะสม รูจ๎ักกฎ 
กติกา ระเบยีบ 
มารยาท การเลํนกีฬา
ที่ถูกต๎อง 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ได๎รับความรู ๎

83.  โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ  
สรงกูํเจ๎าพํอสิบกรี วันวิสาขบูชา 

 240,000.00 เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สืบสานฟ้ืนฟู
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของท๎องถิ่น
และประเทศชาตไิมํให๎
สูญหาย ให๎คงอยูํ
ตํอไป 

เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

84.  อุดหนุนโรงเรียน 
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

 1,476,000.00 เพื่อให๎เด็กนักเรยีน 
มีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

เด็กนักเรยีนมี
รํางกายแข็งแรง
เหมาะสมกับวัย 

85.  อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศกึษา 
ที่ 1 ตามโครงการเข๎าคํายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ในเขตพืน้ท่ี
ต าบลเพ็กใหญ ํ

 30,000.00 เพื่อให๎เด็กนักเรยีนได๎
เรียนวิชาลูกเสือ- 
เนตรนารี ครบตาม
กระบวนการ 

นักเรียนได๎รับ
ความรู ๎
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86.  อุดหนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศกึษา 
ที่ 1 ตามโครงการคํายวิชาการ 
บูรณาการ 4 กลุํมสาระ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  6 

 57,600.00 เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โรงเรียนในเขต
ต าบลเพ็กใหญํให๎
สูงขึ้น 

เด็กนักเรยีน
ได๎รับความรู ๎

87.  อุดหนุนคณะกรรมการ อสม. ประจ า
หมูํบ๎าน ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน 
ในหมูํบ๎าน 

 55,000.00 เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

88.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตาม
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

 220,000.00 เพื่อสนับสนุนชุมชน/
หมูํบ๎านด าเนินการ
ตามโครงการ
พระราชด าริด๎าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

89.  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พล  
ตามโครงการแผนงานของศูนย์เฉลิม
พระเกียรติชํวยเหลือผู๎ปุวยโรคเอดส ์
และผูต๎ิดเชื้อ HIV อ าเภอพล 

 30,000.00 เพื่อปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรคเอดส์
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอพล 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

90.  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พล  
ตามโครงการของสมาชิกกาชาด 
อ าเภอพล 

 15,000.00 เพื่อด าเนินกิจกรรม
สาธารณะด๎านการให๎
ความรํวมมือราษฎร
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอพล 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

91.  โครงการอบรมให๎ความรู ๎
การปูองกันเด็กจมน้ า 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

24,900.00 เพื่อให๎เด็กมีความรู๎
พื้นฐานในการ
ชํวยเหลือผู๎จมน้ า 
และการปฐมพยาบาล 

เด็กได๎รับความรู ๎

92. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล๎อม  
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

โครงการอบรมให๎ความรู๎การประดษิฐ์
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ 

 26,000.00 เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ในการประดิษฐ์
สิ่งของจากวัสดุเหลือ
ใช๎ เพื่อลดปริมาณ
ขยะ เพื่อเพิ่มมลูคํา
สิ่งของเหลือใช๎ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความรู ๎
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93.  โครงการบริหารจัดการขยะ 
ในต าบลอยํางเป็นระบบ 

 300,000.00 เพื่อจัดหาผูร๎ับจ๎างใน
การจัดเก็บขยะภายใน
ต าบล เพื่อให๎มีการ
จัดการขยะอยําง
ถูกต๎องตามหลัก
สุขาภิบาล 

การจัดการขยะ
มีระบบ 

94.  จ๎างเหมาก าจดัผักตบชวาและวัชพชื 
ในแหลํงน้ าสาธารณะ 

 50,000.00 เพื่อให๎แหลํงน้ ามี
ความสะอาด สามารถ
ใช๎ในการอุปโภค
บริโภคและเลี้ยงสัตว ์

แหลํงน้ าสะอาด 

95. การเสริมสร๎างความมั่นคง
และความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและฝึกปฏิบตัิแผน 
เผชิญเหตุกรณีฉุกเฉินของ  
ศพด. อบต.เพ็กใหญ ํ

 15,000.00 เพื่อให๎ครู ผู๎ดูแลเด็ก 
และเด็ก ไดร๎ับความรู๎
เกี่ยวกับการเกดิ
อัคคีภัยและรู๎จักวิธี
ปูองกันมิให๎เกิด
อัคคีภัยได๎ ซึ่งจะชํวย
ลดการสูญเสยีที่อาจมี
ผลกระทบตํอชีวิต 
ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล๎อม 

ครู ผู๎ดูแลเด็ก 
และเด็ก มีความ
ปลอดภัย 

96.  โครงการปูองกันและ 
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

 30,000.00 เพื่อเฝูาระวังและปูอง
ปรามผู๎ที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงตํอการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่ –เพื่อรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ในการ
ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
อยํางตํอเนื่องตลอด 
ทั้งป ี

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
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97.  โครงการอบรมเด็กนักเรียน 
ต๎นกล๎าตา๎นยาเสพติด 

 35,700.00 เพื่อให๎เด็กนักเรยีน
ได๎รับรู๎และรับทราบถึง
ปัญหาและพิษภัยของ
ยาเสพตดิ -เพื่อสรา๎ง
ภูมิคุ๎มกันแกํเด็ก
นักเรียนให๎หํางไกลยา
เสพติด 

เด็กนักเรยีน
ได๎รับความรู ๎

98.  การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยธรรมชาติ 
อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 

 256,720.00 เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภยัธรรมชาติ 
อัคคีภัย อุทกภัย 
วาตภัย 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

99.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎านตาม
โครงการจดัเวรยามรักษาความปลอดภัย
ในชุมชน 

 55,000.00 เพื่อปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

100.  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พล ตาม
โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหา 
ยาเสพตดิอ าเภอพล (ศป.ปส. อ.พล) 

 20,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ด าเนินการปูองกัน
และแก๎ไขปญัหายา
เสพติดทั้งระดับอ าเภอ 
ต าบล หมูํบา๎นและ
ชุมชน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

101.  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง จ.ขอนแกํน 
ตามโครงการปูองกันและแกไ๎ขปัญหา 
ยาเสพตดิจังหวัดขอนแกํน (ศป.ปส.  
จ.ขอนแกํน) 

 20,000.00 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นทีจ่ังหวัดขอนแกํน
ให๎ทันตํอสถานการณ์
ยาเสพตดิปัจจุบันใน
ทุกมิต ิ

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
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102. การพัฒนาการบรหิาร
ภาครัฐ 

โครงการเลือกตั้ง 
ขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญ ํ

 37,500.00 เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ขององค์การบริหาร
สํวนต าบลเพ็กใหญํ
ตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 
กรณีครบวาระ กรณี
แทนต าแหนํงที่วําง 

นายก อบต. , 
สมาชิกสภา 
อบต. 

103.  โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี 
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

 32,000.00 เพื่อเตรียมการรองรับ
การจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร๎าง -
เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได๎ของ อบต. -
เพื่อเป็นการรวบรวม
ข๎อมูลในด๎านการคลัง
ท๎องถิ่น -เพือ่ให๎การ
จัดเก็บภาษมีีระบบท่ี
แนํนอนและสามารถ
ตรวจสอบไดส๎ะดวก
รวดเร็ว 

แผนที่ภาษ ี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

104.  โครงการปรับปรุงหรือพัฒนาเว็บไซต์ 
อบต. การเชําเว็บไซต ์

 5,000.00 เพื่อเป็นคําเชําพื้นที่
เว็บไซต์ อบต. ใน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

เว็บไซต์ อบต.
เพ็กใหญ ํ

105.  โครงการอบรมให๎ความรู ๎
ด๎านกฎหมายแกํประชาชน 

 14,000.00 เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎านกฎหมาย
เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน 

ประชาชนได๎
ความรู ๎
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106.  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานพนักงาน
สํวนต าบลและพนักงานจ๎าง 

 8,000.00 เพื่อให๎บุคลากรได๎
เข๎าใจและทราบแนว
ทางการพัฒนา
สมรรถนะอยําง
ตํอเนื่องและให๎เห็นถึง
ศักยภาพและสามารถ
ดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมาใช๎ได๎
อยํางเหมาะสม 

บุคลากรมี
ความรู ๎

107.  กิจกรรมสํงเสริมการเทิดทูนสถาบนั  10,000.00 เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนคนใน
ชาติม ี
ความผาสุข 

108.  โครงการสนับสนุนสํงเสริมกิจกรรม 
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับ อบต. 

 10,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ 
ของศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับ 
อบต. 

ประชาชนมี
ความรักความ
สามัคค ี

109.  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู๎บรหิาร สมาชิก 
อบต. พนักงานสํวนต าบลและ พนักงาน
จ๎าง และศึกษาดูงาน 

 153,500.00 เพื่อเพ่ิมพูนความรู๎
และปรับเปลีย่น
แนวความคิดให๎คณะ
ผู๎บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานสํวน
ต าบลและ พนักงาน
จ๎าง มีวิสัยทัศน์
กว๎างไกลเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
อยํางมีประสิทธิภาพ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานสํวน
ต าบลและ 
พนักงานจ๎าง 
ได๎รับความรู ๎
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  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

110.  โครงการอบรมและสํงเสรมิสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน และการจัดเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน ต าบล 

 17,000.00 เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎และสามารถ
จัดท าแผนชุมชน
พึ่งตนเองได ๎

ประชาชนได๎
ความรู ๎

111.  อุดหนุน อบต.โจดหนองแก  
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการรํวม 
ในการชํวยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 16,000.00 เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การประสานงาน
ระหวําง อปท. และ 
ให๎บริการประชาชนท่ี
จะแก๎ไขปัญหา
อุปสรรคในขณะที่เกดิ
ภัยตํางๆ เพื่อให๎
ค าปรึกษาหรือแนะน า
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการขอรับความ
ชํวยเหลือในด๎านตาํงๆ 
ให๎กับประชาชนท่ีมา
ติดตํอ 

ประชาชนได๎
รับทราบข๎อมลู
ขําวสาร  
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

112.  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง อ.พล  
ตามแผนการด าเนินงานรัฐพิธี 

 10,000.00 เพื่อให๎ทุกภาคสํวนใน
พื้นที่อ าเภอพลได๎รํวม
กิจกรรมการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ประชาชนมี
ความจงรักภักด ี
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ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ 
       องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ มีการใช๎จํายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข๎อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได๎มีการกํอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 88 โครงการ จ านวนเงิน 30,347,500 บาท มีการ
เบิกจํายงบประมาณ จ านวน 88 โครงการ จ านวนเงิน 30,321,900 ล๎านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
ได๎ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การกํอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจําย
งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจใหม๎ีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงํขัน 45 12,456,000.00 45 12,456,000.00 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 28 16,936,513.76 28 16,910,913.76 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนา 
อยํางยั่งยืน 

3 366,492.00 3 366,492.00 

การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 5 371,264.20 5 371,264.20 

การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 7 217,230.00 7 217,230.00 
รวม 88 30,347,499.96 88 30,321,899.96 
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รายละเอียดโครงการในข๎อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ ที่มีการกํอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ให๎มีความมั่นคงและ 
มีความสามารถ
ทางการแขํงขัน 

โครงการขยาย ถนน คสล.  
หมูํที่ 1 (แผนชุมชน ม.1)  
สายจากถนนข๎างโรงเรียน 
ทิศตะวันออกไปถึง 
สระบัวรีสอร์ท  กว๎างข๎างละ  
1 ม. จ านวน 5 ชํวง 

 453,000.00 450,000.00 สัญญาจ๎าง
กํอสร๎างเลขท่ี 
1/2562 

09/01/2562 45 

2.  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล. หมูํที่ 2 (แผนชุมชน ม.2) 
สายจากบ๎านนางอุบล  
วรรณหาญ ไปถึงสระเย็น 
(ฝั่งทิศเหนือ) 

 471,000.00 470,000.00 ฎ.939/62 18/07/2562 1 

3.  โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก 
หมูํที่ 2 (แผนชุมชน ม.2)  
สายคันดินล าห๎วยสีดอ ชํวงนา
นายค าบุํน พิมพ์ท ามา ถึงนา 
พ.ต.ท.วาส วารสิทธ์ิ 

 125,000.00 125,000.00 ฎ.820/2562 12/06/2562 1 

4.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 3 (แผนชุมชน ม.3)  
สายจากนานางสุมาลี ไปถึง
ส านักสงฆ์นาควิชัย 

 452,000.00 450,000.00 ฎ.544/2562 22/03/2562 1 

5.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 4 (แผนชุมชน ม.4) 
สายจากบ๎านนายทอง ศรีกุดเรือ 
ไปถึงบ๎านนายสมชาย เทียบอาจ 

 113,000.00 112,000.00 ฎ.546/2562 22/03/2562 1 

6.  โครงการตํอเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมูํที่ 4 
(แผนชุมชน ม.4)  
บริเวณคุ๎มเหนือ 

 125,000.00 125,000.00 ฎ.495/2562 06/03/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
7.  โครงการปรับปรุงระบบผลิต

น้ าประปาผิวดิน หมูํที่ 5 
(แผนชุมชน ม.5) 

 94,000.00 93,000.00 ฎ.323/2562 22/01/2562 1 

8.  โครงการขยายถนน คสล.  
หมูํที่ 6 (แผนชุมชน ม.6)  
สายจากบ๎านนายสเุจิด ภคู า  
ไปถึงบ๎านนายถวัลย์ ตรีพรม 

 329,000.00 329,000.00 ฎ.859/2562 26/06/2562 1 

9.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 5 (แผนชุมชน ม.5)  
รอบ อบต. ทิศใต๎ 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

480,000.00 475,000.00 ฎ.47/2563 22/10/2562 1 

10.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 7 (แผนชุมชน ม.7)  
สายจากบ๎านนายเสถียร ไปถึง
บ๎านนายคะนอง สืบมา 

 254,000.00 250,000.00 สัญญาจ๎าง
กํอสร๎างเลขท่ี 
2/2562 

09/01/2562 45 

11.  โครงการขยายถนน คสล.  
หมูํที่ 8 (แผนชุมชน ม.8)  
สายกลางบ๎าน 

 363,000.00 360,000.00 ฎ.821/2562 12/06/2562 1 

12.  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล. หมูํที่ 5 (แผนชุมชน ม.5) 
บริวเณคุ๎มเสาเล๎า สายจากบ๎าน
นางดวง โพธิกะ ไปถึงบ๎าน 
นางบัวภา สร๎างการนอก 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

449,000.00 448,000.00 ฎ.66/2563 30/10/2562 1 

13.  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า
พร๎อมบํอพัก หมูํที่ 9 
(แผนชุมชน ม.9) สายจากสี่แยก
หน๎าหลวงปูุ ไปทางสามแยก
หน๎าโรงเรียน 

 392,000.00 392,000.00 ฎ.934/2562 11/07/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

14.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9) 
สายทางเข๎าสถานท่ีก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลมลูฝอย อบต.เพ็กใหญ ํ

 467,000.00 450,000.00 สัญญาจ๎าง
กํอสร๎างเลขท่ี 
4/2562 

12/01/2562 45 

15.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 6 (แผนชุมชน ม.6)  
สายจากบ๎านนายสเุจิด ภคู า  
ไปถึงบ๎านนายสมฤทธ์ิ นุชิต 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

369,000.00 365,000.00 ฎ.
1162/2562 

27/09/2562 1 

16.  โครงการปรับปรุงตํอเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมูํที่ 10 
(แผนชุมชน ม.10) 

 131,000.00 130,000.00 ฎ.547/2562 22/03/2562 1 

17.  โครงการปรับปรุงตํอเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมูํที่ 11  
(แผนชุมชน ม.11) 

 211,000.00 207,000.00 ฎ.480/2562 01/03/2562 1 

18.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9) 
สายรอบบ๎าน จากสามแยก 
โรงสีชุมชน ไปถึงบ๎าน 
นางวันเพ็ญ สิมหลวง 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

225,000.00 223,000.00 ฎ.11/2563 03/10/2562 1 

19.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ลงหินคลุก หมูํที่ 11 
(แผนชุมชน ม.11) สายคันดิน 
ล าห๎วยวังเวินตอนบน  
ฝั่งทิศตะวันตก ชํวงนา 
นางเบญจวรรณ สีสุวอ ถึงนา
นายประทวน อักษรจันทร ์

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

186,000.00 184,000.00 ฎ.
1165/2562 

27/09/2562 1 

20.  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
หมูํที่ 7 (แผนชุมชน ม.7)  
สายจากสี่แยกศาลากลางบ๎าน 
ไปถึงบ๎านนายถาวร หล๎ามาชน 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

497,000.00 495,000.00 ฎ.114/2562 05/11/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

21.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ลงหินคลุก หมูํที่ 8 (แผนชุมชน 
ม.8) ชํวงนานายค ามุข  วัลภา 
ไปถึงนานายอภิชาติ  ค าแก๎ว 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

281,000.00 278,000.00 ฎ.1163/2562 27/09/2562 1 

22.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ลงหินคลุก ม.8 (แผนชุมชน 
ม.8) สายรอบหนองผักทํอ 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

202,000.00 200,000.00 ฎ.1164/2562 27/09/2562 1 

23.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ลงหินคลุก หมูํที่ 9 (แผนชุมชน 
ม.9) สายสามแยกโคกท าเล  
ถึงนานายประทีป  พรมวงศ ์

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

199,000.00 197,000.00 ฎ.29/2563 08/10/2562 1 

24.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 1 (แผนชุมชน ม.1)  
ถนนทิศตะวันตกของหมูํบ๎าน 
สายจากบ๎านนางอ าพร  
ไปถึงแยกบ๎านนายสุชาต ิ

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

470,000.00 468,000.00 ฎ.614/2562 10/04/2562 1 

25.  โครงการซํอมแซมถนนหินคลุก 
หมูํที่ 1 (แผนชุมชน ม.1)  
สายนานางบุญรอด นาชิต  
ไปถึงนานายลิขติ คลังหมั่น 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

185,000.00 183,000.00 ฎ.1161/2562 27/09/2562 1 

26.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 2 (แผนชุมชน ม.2)  
สายจากบ๎านนางสงํา 
ไปถึงสระเย็น 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

387,000.00 385,000.00 ฎ.477/2562 01/03/2562 1 

27.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 3 (แผนชุมชน ม.3)  
สายจากสามแยกส านักสงฆ ์
นาควิชัย ไปถึงล าห๎วยขุมปูน 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

321,000.00 319,000.00 ฎ.545/2562 22/03/2562 1 

28.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 4 (แผนชุมชน ม.4) 
ข๎างระบบประปาหมูํบ๎าน  
(คุ๎มใต๎) 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

46,000.00 45,000.00 ฎ.478/2562 01/03/2562 1 
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29.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 5 (แผนชุมชน ม.5)  
สายจากหนา๎ อบต. ไปทางทิศใต๎ 
ไปทางบ๎านนายสมพร พรมสีดา 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

335,000.00 333,000.00 ฎ.
548/2562 

25/03/2562 1 

30.  โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
หมูํที่ 6 (แผนชุมชน ม.6)  
สายจากบ๎านนายสมชาย นุชิต 
ถึงระบบประปาหมูํบ๎าน 
(ทิศตะวันตก) โดยวิธี 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
จ านวน 2 ชํวง 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

289,000.00 289,000.00 ฎ.
798/2562 

06/06/2562 1 

31.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูํที่ 7 (แผนชุมชน ม.7)  
สายบ๎านโคกกลาง ไปถึง 
บ๎านหญ๎าคา 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

191,000.00 188,000.00 ฎ.
499/2562 

07/03/2562 1 

32.  โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 
หมูํที่ 8 (แผนชุมชน ม.8)  
สายจากทางหลวงหมายเลข 
2199 ไปถึงนานายถวัล จันโท 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

257,000.00 254,000.00 ฎ.
500/2562 

07/03/2562 1 

33.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
 หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9)  
ชํวงที่ 1 สายจากสามแยก 
จุดตรวจ ถึงบ๎านนายสมยั อ๎ุยมี 
ชํวงที่ 2 จากบ๎านนางสี  
สุดสงคราม ถึงบ๎านนายเจรญิ 
แก๎วค าใต ๎

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

205,000.00 205,000.00 ฎ.
799/2562 

06/06/2562 1 

34.  โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ลงลูกรัง หมูํที่ 9 (แผนชุมชน  
ม.9) สายจากบ๎านนายสมหมาย 
เพราะถะ ถึงทางเชื่อมล าห๎วย 
ขุมปูน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

106,000.00 103,000.00 ฎ.
498/2562 

07/03/2562 1 
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35.  โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9)  
ซอยสันตสิุข 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

13,000.00 13,000.00 ฎ.
476/2562 

01/03/2562 1 

36.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 10 (แผนชุมชน ม.10)  
สายจากบ๎านนางทองมี  
แก๎วนอก ถึงสวนนางสมหมาย 
ปลิวไธสง 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

357,000.00 355,000.00 ฎ.
479/2562 

01/03/2562 1 

37.  โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ลงลูกรัง หมูํที่ 10 (แผนชุมชน 
ม.10) สายนานายประยุทธ์ 
วิลัยวรรณ ถึงนานายสายันต์ 
ทองนา 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

53,000.00 51,000.00 ฎ.
501/2562 

07/03/2562 1 

38.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 11 (แผนชุมชน ม.11) สาย
จากทางหลวงหมายเลข 2233 
ไปถึงนานายมนตรี ศรีอัครวิเนต 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

401,000.00 400,000.00 ฎ.
615/2562 

10/04/2562 1 

39.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 1 (แผนชุมชน ม.1)  
สายจากบ๎านนางบาง ดวงพยัพ 
ไปถึงถนนทางด๎านทิศตะวันออก 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

197,000.00 195,000.00 ฎ.
1166/2562 

27/09/2562 1 

40.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 2 (แผนชุมชน ม.2)  
สายบ๎านยานางเชื่อมบ๎าน
หนองดูํ ต าบลลอมคอม 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

472,000.00 467,000.00 ฎ. 9/2563 03/10/2562 1 

41.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 8 (แผนชุมชน ม.8)  
สายจากบ๎านนายอภิชาติ ค าแก๎ว 
ถึงหอประปา 

เงินสะสม/
เงินทุน
ส ารองสะสม 

444,000.00 440,000.00 ฎ.41/2563 18/10/2562 1 
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42.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9) 
ซอยวรพัฒน ์

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

255,000.00 252,000.00 ฎ.10/2563 03/10/2562 1 

43.  โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า 
คสล. หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9) 
สายจากสี่แยกหน๎าหลวงปูุ  
ไปถึงสามแยกหน๎าโรงเรียน 
ด๎านฝั่งทิศเหนือหน๎าโรงเรียน 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

348,000.00 345,000.00 ฎ.48/2563 22/10/2562 1 

44.  โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํที่ 11 (แผนชุมชน ม.11) 
สายนานางละม๎าย ทองบัวบาน 
ไปถึงนานายมนตรี  
ศรีอัครวิเนต 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

228,000.00 226,000.00 ฎ.49/2563 22/10/2562 1 

45.  โครงการขยายถนน คสล.  
หมูํที่ 11 (แผนชุมชน ม.11) 
สายบ๎านนางหนม หาญค าภา 
ถึงบ๎านนางสมบูรณ์ พาเทพ 

เงินสะสม/
เงินทุนส ารอง
สะสม 

134,000.00 132,000.00 ฎ.58/2563 28/10/2562 1 

46. การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ 

 77,200.00 19,287.16 ฎ.302/2562 
ซื้อของรางวัล 

11/01/2562 2 

  
216.00 

ฎ.302/2562 
ซื้ออุปกรณ์
เกมส์มหาสนุก 

10/01/2562 2 

  1,000.00 ฎ.306/2562 
จ๎างจัดท าใบ
ประกาศ 
เกียรติบตัร 

10/01/2562 2 

 

 

 



-32- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

  1,800.00 ฎ.307/2562  
จ๎างท าปูายโครงการ 

09/01/2562 3 

  8,000.00 ฎ.308/2562  
จ๎างจัดเตรียมสถานท่ี 

10/01/2562 3 

47.  อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  767,520.00 355,810.00 สัญญาซื้อขายเลขท่ี 
1/2562 

01/11/2561 130 

  
356,826.60 

สัญญาซื้อขายเลขท่ี 
2/2562 

16/05/2562 6 

48.  อาหารเสริม (นม) 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ํ

 197,600.00 83,361.20 สัญญาซื้อขายเลขท่ี 
1/2562 

01/11/2561 130 

  
84,377.80 

สัญญาซื้อขายเลขท่ี 
2/2562 

16/05/2562 6 

49.  อาหารกลางวัน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ํ

 468,300.00 106,600.00 ฎ.33/2562 22/10/2561 65 

  
138,920.00 

ฎ.318/2562  
ไตรมาสที่ 2/2562 

18/01/2562 1 

  
120,780.00 

ฎ.621/2562 
 ไตรมาสที่ 3/2562 

17/04/2562 1 

50.  คําจัดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ํ

 161,500.00 139,400.00 ฎ.301/2562 15/01/2562 1 

51.  คําจัดในการจดัการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ํ

 47,460.00 45,200.00 ฎ.752/2562 29/05/2562 1 

52.  โครงการศึกษาแหลํงเรยีนรู ๎
นอกสถานท่ีของ ศพด.  
อบต.เพ็กใหญ ํ

 37,000.00 600.00 ฎ.415/2562  
คําปูาย 

20/02/2562 1 

     
26,000.00 

ฎ.416/2562  
คํารถรับ - สํง 

20/02/2562 1 
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53.  โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
และศึกษาดูงาน 

 60,000.00 35,300.00 ฎ.566/2562 
คําวิทยาการ 
อาหาร 

28/03/2562 1 

  
20,000.00 

ฎ.601/2562 
คํารถ รับ สํง 

03/04/2562 1 

  
600.00 

ฎ.604/2562 
คําปูาย
โครงการ 

04/04/2562 1 

  
3,700.00 

ฎ.605/2562 
คําสถานท่ี 

04/04/2562 1 

54.  โครงการบริการแพทย์
ฉุกเฉินกํอนถึงโรงพยาบาล 

 30,000.00 5,065.00 ฎ.
1121/2562 
วัสดุทาง
การแพทย์ 

10/09/2562 1 

55.  โครงการรณรงค์ปูองกัน
และควบคมุโรคพิษ 
สุนัขบ๎า 

 42,000.00 30,650.00 ฎ.525/2562 
วัคซีน 

18/03/0824 1 

56.  โครงการสนับสนุนกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ท๎องถิ่น 

 130,000.00 130,000.00 ฎ.285/2562 07/01/2562 1 

57.  เงินสงเคราะห ์
เพื่อการยังชีพผู๎สูงอาย ุ

 10,594,400.00 137,600.00 ฎ.12/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ต.ค.61 

04/10/2561 1 

  688,800.00 ฎ.21/2562 
รับเงินสด 
ต.ค.61 

05/10/2561 30 

  141,800.00 ฎ.88/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
พ.ย.61 

02/11/2561 1 

  685,800.00 ฎ.95/2562 
รับเงินสด 
พ.ย.61 

02/11/2561 30 
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  144,100.00 ฎ.163/2562
โอนเข๎าบัญชี 
ธ.ค.61 

03/12/2561 1 

  687,500.00 ฎ.201/2562 
รับเงินสด 
ธ.ค.61 

03/12/2561 30 

  143,500.00 ฎ.275/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ม.ค.62 

04/01/2562 1 

  144,700.00 ฎ.378/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ก.พ.62 

05/02/2562 1 

  683,800.00 ฎ.379/2562 
รับเงินสด 
ก.พ.62 

05/02/2562 1 

  146,000.00 ฎ.487/2560 
โอนเข๎าบัญชี 
มี.ค.62 

05/03/2562 1 

  683,100.00 ฎ.488/2562 
รับเงินสด 
มี.ค.62 

05/03/2562 1 

  
148,300.00 

ฎ.518/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
เม.ย.62 

03/04/2562 1 

  
682,000.00 

ฎ.599/2562
รับเงินสด 
เม.ย.62 

03/04/2562 1 

  
686,700.00 

ฎ.288/2562 
รับเงินสด 
ม.ค.62 

10/01/2562 1 

  
153,300.00 

ฎ.678/62 
โอนเข๎าบัญชี 
พ.ค.62 

03/05/2562 1 
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679,400.00 

ฎ.699/62 
ขอรับเงินสด 
พ.ค.62 

13/05/2562 1 

  
160,400.00 

ฎ.782/62 
โอนเข๎าบัญชี 
มิ.ย.62 

05/06/2562 1 

  
674,700.00 

ฎ.813/62 รับ
เงินสด มิ.ย.62 

10/06/2562 1 

  
167,100.00 

ฎ.912/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ก.ค.62 

05/07/2562 1 

  671,200.00 ฎ.922/2562 
รับเงินสด ก.ค.
62 

08/07/2562 1 

  166,400.00 ฎ.989/62 
โอนเข๎าบัญชี 
ส.ค.62 

02/08/2562 1 

  673,200.00 ฎ.1007/62 
รับเงินสด ส.ค.
62 

05/08/2562 1 

  165,900.00 ฎ.1091/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ก.ย.62 

04/09/2562 1 

  674,400.00 ฎ.1110/2562 
รับเงินสด  
ก.ย.62 

09/09/2562 1 
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58.  เงินสงเคราะห ์
เพื่อการยังชีพคนพิการ 

 2,928,000.00 64,000.00 ฎ.14/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ต.ค.61 

05/10/2561 1 

  
155,200.00 

ฎ.20/2562 
รับเงินสด  
ต.ค.61 

05/10/2561 30 

  64,000.00 ฎ.90/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
พ.ย.61 

02/11/2561 1 

  154,400.00 ฎ.96/2562 
รับเงินสด 
พ.ย.61 

02/11/2561 30 

  64,800.00 ฎ.162/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ธ.ค.61 

03/12/2561 1 

  156,000.00 ฎ.200/2562 
รับเงินสด  
ธ.ค.61 

03/12/2561 30 

  66,400.00 ฎ.274/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ม.ค.62 

04/01/2562 1 

  65,600.00 ฎ.376/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ก.พ.62 

05/02/2562 1 

  159,200.00 ฎ.377/2562 
รับเงินสด 
ก.พ.62 

05/02/2562 1 

  67,200.00 ฎ.677/62 
โอนเข๎าบัญชี 
พ.ค.62 

03/05/2562 1 

 

 



-37- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

  
170,400.00 

ฎ.698/62  
รับเงินสด 
พ.ค.62 

13/05/2562 1 

  
66,400.00 

ฎ.596/62 
โอนเข๎าบัญชี 
เม.ย.62 

03/04/2562 1 

  
169,600.00 

ฎ.597/62  
รับเงินสด 
เม.ย.62 

03/04/2562 1 

  
158,400.00 

ฎ.287/62 
รับเงินสด  
ม.ค. 62 

10/01/2562 1 

  
65,600.00 

ฎ.485/62 
โอนเข๎าบัญชี 
มี.ค.62 

05/03/2562 1 

  
169,600.00 

ฎ.486/62  
รับเงินสด  
มี.ค. 62 

05/03/2562 1 

  
68,000.00 

ฎ.781/62 
โอนเข๎าบัญชี 
มิ.ย.62 

05/06/2562 1 

  
174,400.00 

ฎ.812/62  
รับเงินสด  
มิ.ย.62 

10/06/2562 1 

  
68,800.00 

ฎ.911/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ก.ค.62 

05/07/2562 1 

  
172,800.00 

ฎ.921/2562 
รับเงินสด  
ก.ค.62 

08/07/2562 1 

  
68,800.00 

ฎ.991/60 
โอนเข๎าบัญชี 
ส.ค.62 

02/08/2562 1 



-38- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

  
172,000.00 

ฎ.1006/62 
รับเงินสด  
ส.ค.62 

05/08/2562 1 

  
68,000.00 

ฎ.1093/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ก.ย.62 

04/09/2562 1 

  
175,200.00 

ฎ.1109/2562 
รับเงินสด  
ก.ย.62 

09/09/2562 1 

59.  เงินสงเคราะห ์
เพื่อการยังชีพผู๎ปุวยเอดส ์

 120,000.00 5,500.00 ฎ.10/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ต.ค.61 

05/10/2561 1 

  
2,000.00 

ฎ.11/2562 
รับเงินสด  
ต.ค.61 

05/10/2561 1 

  
5,500.00 

ฎ.86/2561 
โอนเข๎าบัญชี 
พ.ย.61 

02/11/2561 1 

  
2,000.00 

ฎ.87/2562 
รับเงินสด 
พ.ย.61 

02/11/2561 1 

  
5,500.00 

ฎ.164/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ธ.ค.61 

03/12/2561 1 

  
2,000.00 

ฎ199/2562 
รับเงินสด  
ธ.ค.61 

03/12/2561 30 

  
5,500.00 

ฎ.273/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ม.ค.62 

04/01/2562 1 

 

 



-39- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

   5,500.00 ฎ.374/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ก.พ.62 

05/02/2562 1 

  2,000.00 ฎ.375/2562 
รับเงินสด 
ก.พ.60 

05/02/2562 1 

  2,000.00 ฎ.276/62  
รับเงินสด  
ม.ค.62 

04/01/2562 1 

  5,500.00 ฎ.483/62 
โอนเข๎าบัญชี 
มี.ค.62 

05/03/2562 1 

  2,000.00 ฎ.484/62  
รับเงินสด  
มี.ค.62 

05/03/2562 1 

  5,500.00 ฎ.594/62 
โอนเข๎าบัญชี 
เม.ย. 62 

03/04/2562 1 

  2,000.00 ฎ.595/62  
รับเงินสด 
เม.ย.62 

03/04/2562 1 

  5,500.00 ฎ.676/62 
โอนเข๎าบัญชี 
พ.ค. 62 

03/05/2562 1 

  
1,500.00 

ฎ.697/62  
รับเงินสด 
พ.ค.62 

13/05/2562 1 

  
5,500.00 

ฎ.780/62 
โอนเข๎าบัญชี 
มิ.ย.62 

05/06/2562 1 

  
2,500.00 

ฎ.811/62  
รับเงินสด  
มิ.ย.62 

10/06/2562 1 



-40- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

   5,500.00 
ฎ.910/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ก.ค.62 

05/07/2562 1 

   1,500.00 
ฎ.913/2562 
รับเงินสด  
ก.ค.62 

08/07/2562 1 

   
5,500.00 

ฎ.987/62 
โอนเข๎าบัญชี 
ส.ค.62 

02/08/2562 1 

  
1,500.00 

ฎ.1005/62 
รับเงินสด  
ส.ค.62 

05/08/2562 1 

  
5,500.00 

ฎ.1089/2562 
โอนเข๎าบัญชี 
ก.ย.62 

04/09/2562 1 

  1,500.00 ฎ.1108/2562 
รับเงินสด  
ก.ย. 62 

09/09/2562 1 

60.  
 

โครงการชํวยเหลือ 
เด็กด๎อยโอกาส 
ในเขตพื้นท่ีต าบล 
เพ็กใหญ ํ

 200,000.00 113,600.00 สัญญาจ๎าง
เลขท่ี 2/2562 

01/10/2561 142 

  
74,400.00 

ใบสั่งจ๎างเลขท่ี 
93/2562 

16/05/2562 5 

61.  
 

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการเกษตร
ที่พ่ึงพาตนเอง  
และศึกษาดูงาน 

 113,800.00 600.00 ฎ.196/2562 
ปูาย 

03/12/2561 1 

  
16,000.00 

ฎ.221/2562 
จ๎างรถตู๎ปรับ
อากาศ 

11/12/2561 4 

 

 



-41- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

     
80,200.00 

ฎ.226/2562 
คําวิทยากร 
คําอาหาร ท่ีพัก 

11/12/2561 30 

62.  โครงการผู๎สูงอายุยคุใหมํ จิต
แจํมใส รํางกายแข็งแรง 

 110,000.00 88,700.00 ฎ.625/2562 
คําวิทยากร 
อาหาร อาหาร
วําง 

22/04/2562 1 

  
2,250.00 

ฎ.626/2562 
คําปูาย 

22/04/2562 1 

  2,200.00 ฎ.627/2562 22/04/2562 1 

  
8,000.00 

ฎ.628/2562 
คําจัดเตรียม
สถานท่ี 

22/04/2562 1 

63.  โครงการสํงเสริมสนับสนุน
โรงเรียนผูส๎ูงอายุ  
อบต.เพ็กใหญ ํ

 110,000.00 8,400.00 ฎ.753/2562 
คําอาหาร,
อาหารวําง 
และเครื่องดื่ม 
คําวิทยากร 

30/05/2562 1 

  600.00 
ฎ.755/2562 
คําปูาย 

30/05/2562 1 

   1,360.00 
ฎ.756/2562 
คําวัสด ุ
เครื่องเขียน 

30/05/2562 1 

   
4,000.00 ฎ.757/2562 

คํากระเปา๋ 
ผ๎าฝูาย 

30/05/2562 1 

   
26,400.00 ฎ.842/2562 

คําอาหาร  
คําวิทยากร 

24/06/2562 1 

   
8,400.00 ฎ.861/2562 

คําอาหาร 
คําวิทยากร 

27/06/2562 1 

 



-42- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

  2,015.00 ฎ.927/2562  
คําวัสดุอุปกรณ์
กิจกรรมท าพวง
กุญแจจากผา๎ 

09/07/2562 1 

  27,600.00 ฎ.996/62  
คําสมนาคณุ
วิทยากร อาหารวําง
อาหารกลางวัน  
ในเดือน ก.ค. 62 

01/08/2562 1 

  13,200.00 ฎ.1019/62  
คําสมนาคณุ
วิทยากร คําอาหาร
วําง อาหารกลางวัน 

09/08/2562 1 

64.  โครงการอบรมพัฒนาสตรี
และเสรมิสร๎างความ
เข๎มแข็งของครอบครัว 

 21,000.00 14,600.00 ฎ.518/2562  
คําวิทยากร อาหาร 

12/03/2562 2 

  
600.00 

ฎ.521/2562  
คําปูาย 

14/03/2562 1 

  
2,000.00 

ฎ.522/2562  
คําถุงผ๎าใสํเอกสาร 

14/03/2562 1 

  
1,395.00 

ฎ.523/2562  
คําวัสดุ อุปกรณ ์

14/03/2562 1 

65.  โครงการสานสายใยรัก 
คนพิการ 

 17,800.00 9,000.00 ฎ.411/2562 
คําวิทยากร อาหาร 

13/02/2562 1 

  
600.00 

ฎ.421/2562  
คําปูาย 

21/02/2562 2 

  
2,400.00 

ฎ.422/2562  
ถุงผ๎า 

21/02/2562 2 

  
600.00 

ฎ.425/2562  
คําวัสดุเครื่องเขียน 

21/02/2562 2 

 

 



-43- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

66.  โครงการอบรมให๎ความรู๎
ในการพัฒนาทักษะ 
การเลํนกีฬาและ 
การออกก าลังกาย 

 65,000.00 778.00 ฎ.453/2562 คํา
ปูายโครงการ 

27/02/2562 1 

  
55,122.00 

ฎ.464/2562 คํา
วัสดุอุปกรณ์กีฬา 

28/02/2562 1 

67.  อุดหนุนโรงเรียนตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

 1,476,000.00 68,520.00 ฎ.54/2562  
ร.ร.บ๎านยานาง
โนนแต ๎

29/10/2561 2 

  
69,200.00 

ฎ.56/2562  
ร.ร.บ๎านหนอง
สะแบงสามัคค ี

29/10/2561 2 

  100,000.00 ฎ.57/2562  
ร.ร.โคกกลาง
ประชาสรรค ์

29/10/2561 2 

  138,000.00 ฎ.58/2562  
ร.ร.โนนหอม 
โนนศาลา 

29/10/2561 2 

  146,000.00 ฎ.59/2562  
ร.ร.บ๎านทํุงแค 

29/10/2561 2 

  170,000.00 ฎ.60/2562 
ร.ร.บ๎านเพ็กใหญํ
และสระบัวฯ 

29/10/2561 2 

  80,000.00 ฎ.708/62  
ภาคเรยีนที่ 
1/2562  
ร.ร.บ๎านยานาง 

15/05/2562 1 

  168,000.00 ฎ.709/62  
ภาคเรยีนที่ 
1/2562  
ร.ร.บ๎านเพ็กใหญํ
และสระบัวฯ 

15/05/2562 1 

 



-44- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

   58,000.00 ฎ.710/62  
ภาคเรยีนที่ 
1/2562  
ร.ร. บ๎านหนอง
สะแบงสามัคค ี

15/05/2562 1 

   102,000.00 ฎ.711/62  
ภาคเรยีนที่ 
1/2562  
ร.ร.บ๎านโคกกลาง
ประชาสรรค ์

15/05/2562 1 

  136,000.00 ฎ.712/62  
ภาคเรยีนที่ 
1/2562  
ร.ร.บ๎านโนนหอม 

15/05/2562 1 

  158,000.00 ฎ.713/62 
ภาคเรยีนที่ 
1/2562  
ร.ร.บ๎านทํุงแค 

15/05/2562 1 

  1,920.00 ฎ.1012/62 
โรงเรียนบ๎าน 
ยานาง (เพิ่มเติม) 

21/08/2562 1 

68.  อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 1 
ตามโครงการเข๎าคาํย 
พักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญ ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลเพ็กใหญ ํ

 30,000.00 30,000.00 ฎ.372/2562  
ร.ร.บ๎านยานาง 

04/02/2562 1 

69.  อุดหนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ 1 
ตามโครงการคํายวิชา
การบูรณาการ 4 กลุมํ
สาระ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 57,600.00 57,600.00 ฎ.153/2562 27/11/2561 2 



-45- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

70.  อุดหนุนคณะกรรมการ 
อสม. ประจ าหมูํบ๎าน ฃ
ตามโครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานและ
สุขภาพภาคประชาชน 
ในหมูํบ๎าน 

 55,000.00 5,000.00 ฎ.440/2562 
หมูํที่ 1 

25/02/2562 1 

  
5,000.00 

ฎ441/2562 
หมูํที่ 2 

25/02/2562 1 

   
5,000.00 

ฎ.442/2562 
หมูํที่ 3 

25/02/2562 1 

   
5,000.00 

ฎ.443/2562 
หมูํที่ 4 

25/02/2562 1 

   
5,000.00 

ฎ.444/2562 
หมูํที่ 5 

25/02/2562 1 

   
5,000.00 

ฎ.445/2562 
หมูํที่ 6 

25/02/2562 1 

  5,000.00 ฎ.446/2562 
หมูํที่ 7 

25/02/2562 1 

  5,000.00 ฎ447/2562 
หมูํที่ 8 

25/02/2562 1 

  5,000.00 ฎ.448/2562 
หมูํที่ 9 

25/02/2562 1 

  5,000.00 ฎ.449/2562 
หมูที่ 10 

25/02/2562 1 

  5,000.00 ฎ.450/2562 
หมูํที่ 11 

25/02/2562 1 

 

 

 

 

 



-46- 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

71.  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎านตามโครงการ
พระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

 220,000.00 20,000.00 ฎ.899/2562 
บ๎านสระบัว  
หมูํที่ 1 

04/07/2562 1 

  
20,000.00 

ฎ.900/2562 
บ๎านยานาง  
หมูํที่ 2 

04/07/2562 1 

   
20,000.00 

ฎ.901/2562 
บ๎านนาคสะดุ๎ง 
หมูํที่ 3 

04/07/2562 1 

   
19,860.00 

ฎ.902/2562 
บ๎านโคกสี  
หมูํที่ 4 

04/07/2562 1 

  
20,000.00 

ฎ.903/2562 
บ๎านเพ็กใหญํ 
หมูํที่ 5 

04/07/2562 1 

  
19,500.00 

ฎ.904/2562 
บ๎านหนอง
สะแบง หมูํที่ 6 

04/07/2562 1 

  
20,000.00 

ฎ.905/2562 
บ๎านโคกกลาง 
หมูํที่ 7 

04/07/2562 1 

  
17,500.00 

ฎ.906/2562 
บ๎านโนนหอม 
หมูํที่ 8 

04/07/2562 1 

  
20,000.00 

ฎ.907/2562 
บ๎านทํุงแค  
หมูํที่ 9 

04/07/2562 1 

  
20,000.00 

ฎ.908/2562 
บ๎านโนนแต๎  
หมูํที่ 10 

04/07/2562 1 

  20,000.00 ฎ.909/2562 
บ๎านเพ็กใหญํ
พัฒนา หมูํที่ 11 

04/07/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

72.  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ.พล ตามโครงการของ
สมาชิกกาชาดอ าเภอพล 

 15,000.00 15,000.00 ฎ.1033/62 19/08/2562 1 

73.  โครงการอบรมให๎ความรู๎
การปูองกันเด็กจมน้ า 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

24,900.00 16,800.00 ฎ.524/2562 
คําวิทยากร 
อาหารวําง 
อาหาร
กลางวัน 

14/03/2562 2 

  
600.00 

ฎ.526/2562 
คําปูาย 

18/03/2562 1 

   
1,500.00 

ฎ.527/2562 
คําสถานท่ี 

18/03/2562 1 

   
6,000.00 

ฎ.528/2562 
คําสถานท่ี 

18/03/2562 1 

74. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
เพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน 

โครงการอบรมให๎ความรู๎
การประดิษฐ์สิ่งของจาก
วัสดุเหลือใช๎ 

 26,000.00 5,892.00 ฎ.917/2562 
คําวัสดุ
อุปกรณ ์

04/07/2562 2 

   
600.00 

ฎ.918/2562 
ปูายโครงการ 

04/07/2562 1 

   

10,000.00 

ฎ.928/2562 
คําอาหาร 
อาหารวําง  
คําสมนาคณุ
วิทยากร 

09/07/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

75.  โครงการบริหารจัดการ
ขยะในต าบลอยาํง 
เป็นระบบ 

 300,000.00 300,000.00 สัญญาจ๎างท่ัวไป
เลขท่ี 1/2562 

01/10/2561 365 

76.  จ๎างเหมาก าจดั
ผักตบชวาและวัชพืช 
ในแหลํงน้ าสาธารณะ 

 50,000.00 50,000.00 ฎ.938/62 
บริเวณล าห๎วย
วังเวินตอนบน 
หมูํที่ 11 

18/07/2562 1 

77. การเสริมสร๎างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

โครงการอบรมเด็ก
นักเรียนต๎นกล๎า 
ต๎านยาเสพติด 

 35,700.00 7,770.00 ฎ.1034/62  
คําวัสดุอุปกรณ ์

19/08/2562 1 

  
600.00 

ฎ.1035/62  
คําปูายโครงการ 

19/08/2562 1 

  23,400.00 ฎ.1036/62 
คําอาหารวําง
และเครื่องดื่ม 
อาหารกลางวัน 
คําสมนาคณุ
วิทยากร 

18/08/2562 1 

78.  การชํวยเหลือประสบภัย
ธรรมชาติ อัคคภีัย 
อุทกภัย วาตภัย 

 256,720.00 2,734.00 ฎ.439/62 
น้ ามันสูบน้ า  
หมูํที่ 3 

25/02/2562 1 

  

1,109.60 

ฎ.491/62  
ซื้อน้ ามันชดเชย
รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง หมูํที่ 6 

04/03/2562 1 

  

2,774.00 

ฎ.563/62  
ซื้อน้ ามันสูบน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค หมูํที่ 8 

27/03/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

   

1,664.40 

ฎ.564/62  
ซื้อน้ ามันชดเชย
รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง รอบวัดปุา
สุริยาเย็น  
หมูํที่ 11 

27/03/2562 1 

   

1,664.40 

ฎ.609/62  
ซื้อน้ ามันชดเชย
รถบรรทุกน้ า
ดับเพลิง หมูํที่ 9 

09/04/2562 1 

   

6,308.00 

ฎ.623/62  
ซื้อวัสดุอุปกรณ์
ชํวยเหลือผู๎ประสบ
วาตภัย 

18/04/2562 1 

   

6,488.00 

ฎ.714/62  
ซื้อวัสดุอุปกรณ์
ชํวยเหลือผู๎ประสบ
วาตภัย หมูํที่ 6 

14/05/2562 1 

  
5,364.00 

ฎ.1017/2562 
น้ ามันสูบน้ า ม.3 

07/08/2562 1 

  
5,284.00 

ฎ.1026/2562 
น้ ามันสูบน้ า ม.9 

14/08/2562 1 

  
11,624.80 

ฎ.1027/2562 
น้ ามันรถบรรทุก
เครื่องสูบน้ า ม.9 

14/08/2562 1 

  
65,000.00 

ฎ.1105/2562 
เจาะน้ าบาดาล ม.6 

04/09/2562 1 

  
65,000.00 

ฎ.1106/2562  
เจาะน้ าบาดาล ม.4 

04/09/2562 1 

  
58,854.00 

ฎ.1118/2562  
วัสดุอุปกรณ์ชํวยผู๎
ประสบวาตภยั 

10/09/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

  9,375.00 ฎ.1136/2562 
ซื้อหินคลุกซํอมแซม
ถนนหินคลุก ม.4 

23/09/2562 1 

  6,250.00 ฎ.1152/2562  
ซื้อหินคลุกซํอม 
ถนนหินคลุก 
บ๎านโคกกลาง ม.7 

25/09/2562 1 

79.  อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎านตามโครงการ 
จัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน 

 55,000.00 5,000.00 ฎ.406/2562  
บ๎านสระบัว ม.1 

12/02/2562 1 

  

5,000.00 
ฎ.407/2562  
บ๎านหนองสะแบง 
ม.6 

12/02/2562 1 

   

5,000.00 
ฎ.408/2562  
บ๎านโนนหอม ม.8 

12/02/2562 1 

   

5,000.00 
ฎ.409/2562  
บ๎านทํุงแค ม.9 

12/02/2562 1 

  

5,000.00 
ฎ.410/2562  
บ๎านเพ็กใหญํ ม.5 

12/02/2562 1 

  

5,000.00 
ฎ.404/2562  
บ๎านยานาง ม.2 

12/02/2562 1 

  

5,000.00 
ฎ.405/2562  
บ๎านโคกกลาง ม.7 

12/02/2562 1 

  

5,000.00 
ฎ.642/2562 
คณะกรรมการ 
บ๎านโนนแต๎ หมูํ 10 

25/04/2562 1 

  

5,000.00 
ฎ.648/2562  
บ๎านเพ็กใหญํพัฒนา 
หมู1ํ1 

29/04/2562 1 

  

5,000.00 
ฎ.741/2562 
บ๎านนาคสะดุ๎ง  
หมูํที่ 3 

28/05/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

80.  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
อ.พล ตามโครงการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพตดิอ าเภอพล 
(ศป.ปส. อ.พล) 

 20,000.00 20,000.00 ฎ.953/2562 24/07/2562 1 

81.  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 
จ.ขอนแกํน ตามโครงการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพตดิจังหวัดขอนแกํน 
(ศป.ปส. จ.ขอนแกํน) 

 20,000.00 20,000.00 ฎ.298/2562 14/01/2562 1 

82. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

 32,000.00 10,960.00 ฎ.1044/62  
คําวัสดุ 
(หมึกปริ๊นซ์) 

20/08/2562 2 

  
2,930.00 

ฎ.1045/62  
คําวัสดุอุปกรณ ์

20/08/2562 2 

   
9,000.00 

ฎ.1069/2562 
คําจ๎างผู๎ชํวยงาน
โครงการ 

01/08/2562 30 

   
9,000.00 

ฎ.1188/2562 
คําจ๎างผู๎ชํวยงาน
โครงการ 

01/09/2562 30 

83.  โครงการปรับปรุงหรือ
พัฒนาเว็บไซต์ อบต.  
การเชําเว็บไซต ์

 5,000.00 5,000.00 ฎ.935/2562 12/07/2562 1 

84.  โครงการอบรมให๎ความรู๎
ด๎านกฎหมายแกํ
ประชาชน 

 14,000.00 8,000.00 ฎ.1133/2562  
คําวิทยากร 
อาหารวําง อาหาร
กลางวัน 

23/09/2562 1 

   
600.00 

ฎ.1134/2562  
คําปูายโครงการ 

23/09/2562 1 

   
650.00 

ฎ.1135/2562  
คําวัสดุเครื่อง
เขียน 

23/09/2562 1 
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 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหลํงที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน 
งบประมาณ 

วงเงินตาม 
สัญญา 

คู ํ
สัญญา 

วันท่ี 
เซ็นสญัญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

85.  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานของ 
คณะผู๎บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานสํวนต าบลและ 
พนักงานจ๎าง และศึกษาดูงาน 

 153,500.00 600.00 ฎ.197/2562 
คําปูาย 

03/12/2561 1 

  
4,090.00 

ฎ.130/2562 
คําของสมนาคณุ 

03/12/2561 1 

   48,000.00 ฎ.222/2562 
คําจ๎างรถบัส
ปรับอากาศ 

11/12/2561 4 

   90,300.00 ฎ.225/2562 
คําวิทยากร 
อาหารและที่พัก 

11/12/2561 30 

86.  โครงการอบรมและสํงเสรมิ
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
และการจัดเวทีประชาคม
หมูํบ๎าน ต าบล 

 17,000.00 2,100.00 ฎ.557/2562 
คําปูายตาม
โครงการ 

27/03/2562 2 

87.  อุดหนุน อบต.โจดหนองแก 
ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

 16,000.00 16,000.00 ฎ.311/2562 16/01/2562 1 

88.  อุดหนุนท่ีท าการปกครอง  
อ.พล ตามแผนการด าเนินงาน
รัฐพิธ ี

 10,000.00 10,000.00 ฎ.936/2562 12/07/2562 1 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
อบต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. .การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มคีวาม
มั่นคงและมคีวามสามารถทางการ
แขํงขัน 

80.0 22.47 58.0 17.67 45.0 12.46 45.0 12.46 45.0 12.46 

2. .การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมที่มีคณุภาพ 

37.0 19.12 33.0 18.55 28.0 16.94 28.0 16.91 27.0 16.75 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

12.0 8.49 3.0 0.38 3.0 0.37 3.0 0.37 3.0 0.37 

4.การเสริมสร๎างความมั่นคง 
และความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

7.0 0.48 7.0 0.43 5.0 0.37 5.0 0.37 5.0 0.37 

5.การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 12.0 1.29 11.0 0.31 7.0 0.22 7.0 0.22 7.0 0.22 

 

 
 

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
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โครงการ 

แผนการด าเนนิการ อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 100% 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนงบประมาณ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ช. ผลการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํได๎ด าเนินการโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพ้ืนที่ โดยได๎รับความรํวมมือการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการตํางๆ ประสบผลส าเร็จด๎วยดี กํอให๎เกิดประโยชน์แกํประชาชนทั้งในพ้ืนที่
และพ้ืนที่ใกล๎เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
1. โครงการขยาย ถนน คสล. หมูํที่ 1 (แผนชุมชน ม.1) สายจากถนนข๎างโรงเรียนทิศตะวันออก  
ไปถึงสระบัวรีสอร์ท กว๎างข๎างละ 1 ม. จ านวน  5 ชํวง 
                 
 
 
  
 
 
2. โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ า คสล. หมูํที่ 2 (แผนชุมชน ม.2) สายจากบ๎านนางอุบล วรรณหาญ ไปถึงสระเย็น 
(ฝั่งทิศเหนือ) 
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แผนการด าเนนิการ อนุมัตงิบประมาณ ลงนามสัญญา เบกิจ่าย 100% 
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3. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 3 (แผนชุมชน ม.3) สายจากนานางสุมาลี  ไปถึงส านักสงฆ์นาควิชัย 
                 
 
 
 
 
 
4. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 4 (แผนชุมชน ม.4) สายจากบ๎านนายทอง ศรีกุดเรือ  
ไปถึงบ๎านนายสมชาย เทียบอาจ 
                
 
 
 
 
    
 5. โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาผิวดิน หมูํที่ 5 (แผนชุมชน ม.5) 
 
  
  
 
 
 
6. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่  7 (แผนชุมชน ม.7) สายจากบ๎านนายเสถียร ไปถึงบ๎านนายคะนอง สืบมา 
 

  
 
  
 
 

 
 
 
 



-56- 
 
7. โครงการกํอสร๎างรํองระบายน้ าพร๎อมบํอพัก หมูํที่ 9 (แผนชุมชน ม.9) สายจากสี่แยกหน๎าหลวงปูุ  
ไปทางสามแยกหน๎าโรงเรียน 
 
   
 
 
 
 
 

 

8. โครงการปรับปรุงตํอเติมศาลาอเนกประสงค์ หมูํที่ 10  (แผนชุมชน ม.10) 
 

   
 
 
 
 
 
9. โครงการปรับปรุงตํอเติมศาลาอเนกประสงค์ หมูํที่ 11 (แผนชุมชน ม.11) 
  
   
 
 
 
 
 
10. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 2 (แผนชุมชน ม.2) สายจากบ๎านนางสงํา  ไปถึงสระเย็น 
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11. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 3 (แผนชุมชน ม.3) สายจากสามแยกส านักสงฆ์นาควิชัย ไปถึงล าห๎วยขุมปูน 
   

 
 
 

 
 

 
12. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 4 (แผนชุมชน ม.4) ข๎างระบบประปาหมูํบ๎าน (ค๎ุมใต๎) 
                 
 
   
 
 
 
 
13. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 5 (แผนชุมชน ม.5) สายจากหน๎า อบต. ไปทางทิศใต๎  
ไปทางบ๎านนายสมพร พรมสีดา 
  
                
 
 
 
 
 
14. โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมูํที่ 6 (แผนชุมชน ม.6) สายจากบ๎านนายสมชาย นุชิต ถึงระบบประปาหมูํบ๎าน 
(ทิศตะวันตก) โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 2 ชํวง 
                 
   
 
 
 



-58- 

 
15. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมูํที่ 8 (แผนชุมชน ม.8) สายจากทางหลวงหมายเลข 2199  
ไปถึงนานายถวัล จันโท 
  
 
 
 
 
 
 
16. โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 11 (แผนชุมชน ม.11) สายจากทางหลวงหมายเลข 2233  
ไปถึงนานายมนตรี ศรีอัครวิเนต 
 
   
 
 
 
 
 
 17. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ 
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   18.โครงการศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกสถานที่ของ ศพด. อบต.เพ็กใหญํ 
 
 
 

 
 
 
 
   19. โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและศึกษาดูงาน 
 
  

 
 
 
 
 
   20. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินกํอนถึงโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 
 
 
    21. โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 
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  22. เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู๎สูงอายุ 
                 
  
 
 
 
  
 
  23. เงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพคนพิการ 
 
  
  
 
 
 
 
 
    24. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการเกษตรที่พ่ึงพาตนเอง และศึกษาดูงาน 
                 
  
   
 
 
 
 
 
    25. โครงการผู๎สูงอายุยุคใหมํ จิตแจํมใส รํางกายแข็งแรง 
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26. โครงการสํงเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู๎สูงอายุ อบต.เพ็กใหญํ 
 

  
 

 
 
 
 
 
27. โครงการอบรมพัฒนาสตรีและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัว 
                 
  
 
 
  
 
 
    28. โครงการสานสายใยรักคนพิการ 
                 
 
 
 
 
 
 
 
  29. โครงการอบรมให๎ความรู๎ในการพัฒนาทักษะการเลํนกีฬาและการออกก าลังกาย 
 
ฃ 
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  30. อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน 
 
 
   
  
 
 
 31. โครงการอบรมให๎ความรู๎การปูองกันเด็กจมน้ า 
 
   
 
                
 
 
    32. โครงการอบรมให๎ความรู๎การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช๎ 
 

 
 
 
  
 
 
    33. โครงการอบรมเด็กนักเรียนต๎นกล๎าต๎านยาเสพติด 
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 34. การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย 
                 
 
   
 
  
 
 
35. โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎านกฎหมายแกํประชาชน 
  
 
 
  
 
                
 
36. โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู๎บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานสํวนต าบลและ  
พนักงานจ๎าง และศึกษาดูงาน 
 
 
  

 
 
 
37. โครงการอบรมและสํงเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และการจัดเวทีประชาคมหมูํบ๎าน ต าบล 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

1 นายวิชาญ มหาราช นายก อบต. 061-1683665 

2 นายสมหมาย แสงดารา รองนายก อบต. 089-0282239 

3 นายประสิทธิ์ ขวากุดแข๎ รองนายก อบต. 093-5408532 

4 นายวิโรจน ์ กัณหาปูอง ส.อบต.ม.4 086-9885034 

5 นายวิเชียร ทาซ๎าย ส.อบต.ม.8 084-7883515 

6 นายค าปน เถาเบา ส.อบต.ม.9 084-3920790 

7 นายค าบุํน พิมพ์ท ามา ผู๎ทรงคุณวุฒิ ม.2 063-0710687 

8 นายเจริญ ประเสริฐศิลป์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ม.9 - 

9 นายจรุงเดช ตาหล๎า ผู๎ทรงคุณวุฒิ ม.11 - 

10 นายประมวล ไชยแสงบุญ ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเพ็กใหญํและสระบัว 098-5919641 

11 นายสมยศ โคตรมณี ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองสะแบงสามัคคี 091-8621742 

12 นางปัณณพร หนองแก ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล - 

13 นางพนิดา ทวีชีพ พัฒนาการอ าเภอพล - 

14 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอ าเภอพล - 

15 นายรวิชญ์ จ าปานุ๎ย ท๎องถิ่นอ าเภอพล - 

16 นายค าฝน สิงห์ธานี ผู๎แทนประชาคม ม.2 - 

17 นายประดิษฐ์ ทิพย์สนธ์ ผู๎แทนประชาคม ม.4 - 

18 นายสมบูรณ์ บัวกระเรียน ผู๎แทนประชาคม ม.5 - 

19 นายสุเจิด ภูค า ผู๎แทนประชาคม ม.6 063-8105673 

20 นายประยวน เพ็ชรภา ผู๎แทนประชาคม ม.8 098-6088119 

21 นายสมัย อ๎ุยมี ผู๎แทนประชาคม ม.9 - 

22 นายสุพจน์ ดอนมงคุณ ปลัด อบต. 061-9684966 

23 จําเอกวีรยุทธ์ พูลติกุล หัวหน๎าส านักปลัด 084-9479947 
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 2.คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ระดับท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

1 นายวิชาญ มหาราช นายก อบต. 061-1683665 

2 นายสมหมาย แสงดารา รองนายก อบต. 089-0282239 

3 นายประสิทธิ์ ขวากุดแข๎ รองนายก อบต. 093-5408532 

4 นายวิโรจน ์ กัณหาปูอง ส.อบต.ม.4 086-9885034 

5 นายวิเชียร ทาซ๎าย ส.อบต.ม.8 084-7883515 

6 นายค าปน เถาเบา ส.อบต.ม.9 084-3920790 

7 นายค าบุํน พิมพ์ท ามา ผู๎ทรงคุณวุฒิ ม.2 063-0710687 

8 นายเจริญ ประเสริฐศิลป์ ผู๎ทรงคุณวุฒิ ม.9 - 

9 นายจรุงเดช ตาหล๎า ผู๎ทรงคุณวุฒิ ม.11 - 

10 นายประมวล ไชยแสงบุญ ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านเพ็กใหญํและสระบัว 098-5919641 

11 นายสมยศ โคตรมณี ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองสะแบงสามัคคี 091-8621742 

12 นางปัณณพร หนองแก ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล - 

13 นางพนิดา ทวีชีพ พัฒนาการอ าเภอพล - 

14 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอ าเภอพล - 

15 นายรวิชญ์ จ าปานุ๎ย ท๎องถิ่นอ าเภอพล - 

16 นายค าฝน สิงห์ธานี ผู๎แทนประชาคม ม.2 - 

17 นายประดิษฐ์ ทิพย์สนธ์ ผู๎แทนประชาคม ม.4 - 

18 นายสมบูรณ์ บัวกระเรียน ผู๎แทนประชาคม ม.5 - 

19 นายสุเจิด ภูค า ผู๎แทนประชาคม ม.6 063-8105673 

20 นายประยวน เพ็ชรภา ผู๎แทนประชาคม ม.8 098-6088119 

21 นายสมัย อ๎ุยมี ผู๎แทนประชาคม ม.9 - 

22 นายสุพจน์ ดอนมงคุณ ปลัด อบต. 061-9684966 

23 จําเอกวีรยุทธ์ พูลติกุล หัวหน๎าส านักปลัด 084-9479947 
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 3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์มือถือ 

1 นายสุพจน์ ดอนมงคุณ ปลัด อบต. 061-9684966 

2 นางสาววงจันทร์ ตีระมาตย์ ผู๎อ านวยการกองคลัง 086-2186931 

3 นายนิพนธ์ บุบผามาตะนัง ผู๎แทนประชาคม ม.7 093-3872166 

4 นายค าปุุน เทําราช ผู๎แทนประชาคม ม.9 081-5536203 

5 นายมนตรี ศรีอัครวิเนต ผู๎แทนประชาคม ม.11 091-0549308 

6 จําเอกวีรยุทธ์ พูลติกุล หัวหน๎าส านักปลัด 084-9479947 

7 นางสาวชัญญากาญจน์ จิตแสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 063-6396564 

 

ทั้งนี ้  หากประชาชนทุกทํานหรือหนํวยงานราชการตํางๆ   ที่เก่ียวข๎องมีข๎อสงสัยหรือมีความ

ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํทราบ            

เพ่ือจะได๎พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต๎องการของประชาชนในพื้นที่

ในระยะตํอไป 

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                          ประกาศ   ณ   วันที่    27    พฤศจิกายน    2562 

                                                               
                                                                 (นายวิชาญ มหาราช) 

                                                         นายกองค์การบริหารสํวนต าบลเพ็กใหญํ 


