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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

******************************************* 
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและ

รายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 ดังนั ้นเพื ่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการ
จัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 
" ถนนสู่นา  ไฟฟ้าสู่ทุ่ง  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง  สังคมก้าวหน้า  เน้นแก้ไขปัญหายาเสพติด  
พัฒนาคุณภาพชีวิต  ผู้นำการศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ " 
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

    ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
    ๒. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน  ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
    ๓. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  การสาธารณสุข  การกีฬา  สวัสดิการสังคม 
    ๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต  เพ่ิมมูลค่าการผลิตและการตลาด 
    ๕. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
    ๖. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
    ๗. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
    ๘. พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    ๙. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    ๑๐. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยเพ่ือการบริหารงาน และการบริการประชาชน 
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนเพ็กใหญ่  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา                                        
6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

   ๑. การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
   ๒. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
   ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   ๔. การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๕. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
   ๖. การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน 

ง. การวางแผน 
     องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน   เช่น การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน   การจัดเวทีประชาคมระดับตำบล   เพ่ือรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี   ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่   ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 
     องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้
กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

ยุทธศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ให้มีความมั่นคง 
และมีความสามารถ 
ทางการแข่งขัน 

57 2,935,000 111 50,306,000 79 19,356,000 166 123,336,000 112 15,901,180 

การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมที่มีคุณภาพ 

44 1,763,740 46 18,376,000 58 19,749,100 58 32,298,260 55 31,717,260 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

50 593,000 50 1,832,000 54 5,872,000 51 35,954,000 50 1,180,000 

การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

19 1,195,000 20 485,000 26 1,586,200 25 2,181,000 23 690,000 

การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

16 414,000 16 374,000 17 360,000 17 325,000 16 315,000 

การพัฒนาสู่มหานคร 
แห่งอาเซียน 

3 0 3 0 3 0 3 160,000 3 160,000 

รวม 189 22,774,400 246 71,373,000 237 46,923,300 320 194,254,260 259 49,963,440 
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กำรพัฒนำเศรษฐกจิใหม้คีวำมมั่นคง
และมคีวำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขัน

กำรพัฒนำคณุภำพคนและสังคมทีม่ี
คณุภำพ

กำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดลอ้มเพือ่กำรพัฒนำอยำ่ง
ย่ังยนื

กำรเสรมิสรำ้งควำมมั่นคงและควำม
ปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

กำรพัฒนำกำรบรหิำรภำครัฐ

กำรพัฒนำสูม่หำนครแหง่อำเซยีน

 
จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยมีโครงการที่บรรจุ

อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน 76  โครงการ งบประมาณ  26,412,980 บาท สามารถจำแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 28 6,718,600.00 
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 29 18,939,380.00 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5 420,000.00 

การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 9 264,000.00 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 5 71,000.00 
การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน - - 

รวม 76 26,412,980.00 
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กำรพัฒนำคณุภำพคนและสังคมทีม่ี
คณุภำพ

กำรบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดลอ้มเพือ่กำรพัฒนำอยำ่ง
ย่ังยนื

กำรเสรมิสรำ้งควำมมั่นคงและควำม
ปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ

กำรพัฒนำกำรบรหิำรภำครัฐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความมั่นคง 
และมีความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒  
-บริเวณถนนสายกลางบ้าน 
 

432,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีสถานท่ี
จัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง ๘ ม. ยาว ๑๕ ม.               
สูง ๔.๗๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 

2.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่ที่ ๒  
-สายจากสี่แยกศาลากลางบ้าน  
ไปถึงบ้านสิบเอกวสันต์  
ปะวะระ 

268,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๒ ม.  
หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นท่ี 
ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๒ ตร.ม.
พร้อมติดตั้งปา้ยโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด) (*เปลี่ยนแปลงจากโครงการ
ที่ ๔๒ หน้าที่ ๘๘) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

3.  อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอำเภอพลตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
หมู่ที่ ๓ 
 

150,000.00 กองช่าง เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าครัวเรือนให้
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

จำนวน ๒ สาย  
๑.สายไปสำนักสงฆ์นาควิชัย  
๒.สายไปลำห้วยขุมปูน  
ระยะทางยาวรวม ๑,๔๖๕ ม. 

4.  อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคอำเภอพลตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
หมู่ที่ ๔ 

150,000.00 กองช่าง เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าครัวเรือนให้
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

จำนวน ๒ สาย  
๑.สายจากบ้านนายทอง ศรีกดุเรือ  
ไปถึงบ้านนายสมชาย เทียบอาจ  
ระยะทางยาว ๘๐ ม.  
๒.สายจากนานางนงนุช ย้อไธสงค ์ 
ไปถึงนานายวิศักดิ์ ไสวงาม  
ระยะทางยาว ๔๕๐ ม. 
 

5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๔  
-สายจากนานางนงนุช  
ย้อไธสงค์ ไปถึงนานายวิศักดิ์ 
ไสวงาม 

486,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๓๒๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด)  
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๖๘ 
หน้าท่ี ๑๐๓) 
 

6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๗  
-สายจากบ้านนางรวีวรรณ  
สมขบวน ไปถึงบ้านนายสมใจ  
ปุตุลงค ์

220,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

จำนวน ๒ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว  
๓๓.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.  
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว 
๑๒๘.๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๕ 
ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ไหล่ทางลงหินคลุก 
กว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางช้ัน ๓  
Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุดๆละ ๔ 
ท่อน รวม ๘ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด)  
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๑๒๑ 
หน้าท่ี ๑๒๙) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

7.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่ที่ ๘  
-สายกลางบ้าน จากถนนทาง
หลวงหมายเลข ๒๑๙๙  
ไปถึงหน้าวัด 

437,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
จำนวน ๓ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว  
๑๑๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม.  
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๘.๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม.  
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว  
๒๐๘ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมี
พื้นที่ ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๙๘๐.๕ 
ตร.ม. และตดิตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด) (*เปลี่ยนแปลงจากโครงการ
ที่ ๑๓๕ หน้าที่ ๑๓๗) 
 

8.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๙  
-สายจากหน้าวดั 
ไปถึงหอประปา 

472,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. ไหล่ทาง 
ลงหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๒๐ ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.
กำหนด) (*เปลี่ยนแปลงจากโครงการ
ที่ ๑๕๗ หน้าที่ ๑๔๙) 
 

9.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ลงหินคลุก หมู่ที่ ๙  
-สายรอบโคกทำเล 

470,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

โดยปรบัเกรดพื้นทางเดิมแล้ว 
ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว 
๑,๕๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๕๖๒.๕๐ ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.
กำหนด) (*เปลี่ยนแปลงจากโครงการ
ที่ ๑๗๑ หน้าที่ ๑๕๒) 

10.  โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐  
-บริเวณฐานบั้งไฟ 

306,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำที่สะอาด
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

ก่อสร้างโรงสูบ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. 
ยาว ๒.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม. และ
ติดตั้งถังไฟเบอร์กลาส จำนวน ๔ ถัง 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด) (*เปลี่ยนแปลงจากโครงการ
ที่ ๑๘๑ หน้าที่ ๑๕๘) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

11.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๐  
-สายจากวัดไทยสถติยไ์ปถึง
บ้านนายทองเพชร วรรณวจิิต 

404,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๔ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหิน
คลุก กว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.กำหนด)  
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๑๘๓ 
หน้าท่ี ๑๕๘) 

12.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๑๑  
-สายจากถนนทางหลวง
หมายเลข ๒๒๓๓  
ไปถึงบ้านนางประภาวดี 
ร่มเย็น 

173,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง ๔ ม. ยาว ๘๗ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๓๔๘ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด)  
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๒๑๓ 
หน้าท่ี ๑๗๓) 

13.  โครงการปรับปรุงถนน คสล.
หมู่ที่ ๑๑  
-สายจากแยกบ้านนางผิน 
ประเสริฐ ไปถึงศูนย์การเรียนรู้
ธนาคารขยะรีไซเคิล 

310,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

โดยวิธีแอลฟลัท์ติกคอนกรตี ขนาด
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม.หรือมี
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐  
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอยีดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด) (*เปลี่ยนแปลงจากโครงการ
ที่ ๒๑๗ หน้าที่ ๑๗๔) 

14.  โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารอเนกประสงค์  
อบต.เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา) 

791,100.00 กองช่าง เพื่อให้มีสถานท่ี
ในการรับรอง
ภาระงานของทาง
ราชการที่เพิ่มมาก
ขึ้น มีมาตรฐานมี
ความปลอดภัย 
 

ขนาดกว้าง ๖ ม. ยาว ๒๔ ม.  
สูง ๔.๗๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลน ท่ี อบต. กำหนด)  
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๒๒๗ 
หน้าท่ี ๑๗๙) 

15.  โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารสำนักงาน  
(กองคลัง/กองช่าง) 
อบต.เพ็กใหญ ่

334,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีสถานท่ี
ในการรับรอง
บริการประชาชน
และมมีาตรฐานมี
ความปลอดภัย 
 

ขนาดกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๓.๐๐ ม.  
สูง ๒.๔๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลน ท่ี อบต. กำหนด)  
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๒๒๘ 
หน้าท่ี ๑๗๙) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

16.  โครงการปรับปรุง 
ระบบบ่อเกรอะบ่อซึม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ่
 

20,000.00 กองช่าง เพื่อเป็นการ
ปรับปรุงระบบให้
มีคุณภาพมากข้ึน 

ปรับปรุงระบบบ่อเกรอะบ่อซึม  
โดยเพิ่มถังบำบดัน้ำเสีย  
ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด) 
 

17.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๑ บ้านสระบัว  
-สายจากนานางวงษ์ทอง  
ทองมาตา ไปถึงนา 
นางต้อยวิทย์ อุทกศิริ 

137,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

โดยปรบัเกรดพื้นทางเดิมแล้ว 
ลงหินคลุกกว้าง ๒.๕ ม.ยาว ๖๔๕ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีปรมิาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ลบ.ม. 
และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด) 
 

18.  โครงการก่อสร้างราวเหล็ก 
กันตก ท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านยานาง 
-ลำห้วยสดีอ บริเวณนา 
นายบุดดา สมสุข 
 

24,500.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในการใช้ถนน
สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

ราวเหล็กกันตกท่อเหลี่ยม คสล.  
ยาว ๑๖ ม. สูง ๑ ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ี อบต. กำหนด) 

19.  โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
หมู่ที่ ๓ บ้านนาคสะดุ้ง  
-สายจากนานายพัฒนะ  
ปิดตาระโพธ์ิ ไปถึงทางไป
สถานท่ีกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
อบต.เพ็กใหญ่ (ฝั่งทิศใต้) 

316,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

โดยปรบัเกรดพื้นทางเดิมแล้ว  
ลงหินคลุกกว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๑,๔๘๐ 
ม. หนาเฉลีย่ ๐.๑๐ ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๐ 
ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ พร้อมติดตัง้
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กำหนด) 

20.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่ที่ ๕ บ้านเพ็กใหญ ่

384,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไป-มา  
ได้สะดวก 

โดยวิธีแอสฟลัท์ติกคอนกรตี  
จำนวน ๒ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ สายจากบ้านนายสำเภา 
พรมสดีาไปถึงห้าแยกบา้นนายแยม้ 
ปลั่งกลาง กว้าง ๖ ม. ยาว ๑๖๒ ม. 
หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม.  
ช่วงที่ ๒ สายหน้าเรือนจำ อำเภอพล 
กว้าง ๖ ม. ยาว ๕๕ ม. หนาเฉลี่ย 
๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นท่ีลาดยางไม่นอ้ย
กว่า ๑,๓๐๒ ตร.ม. พร้อมตดิตั้งปา้ย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กำหนด) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

21.  โครงการก่อสร้างแบรเิออร์
คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ 
บ้านเพ็กใหญ่  
-สายจากแยกบ้านนายสรุพล 
จันทร์สม ไปโรงเรียนพล  
ช่วงบริเวณหนองคูขาด 

153,000.00 กองช่าง เพื่อป้องกัน
อันตรายในการใช้
รถใช้ถนนการ
สัญจรไป-มา  
ของประชาชน 

ขนาดกว้าง ๐.๒๐ ม. ยาว ๗๓ ม. สูง 
๑.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด) 

22.  โครงการก่อสร้าง 
ธนาคารน้ำใต้ดินข้างถนน  
หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งแค  
-สายกลางบ้าน บริเวณบา้น 
นายธีระ พรมชินวงศ ์

79,000.00 กองช่าง เพื่อแก้ไขป้องกัน
น้ำท่วมขัง 

จำนวน ๒ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๔๐ ม. 
ลึก ๐.๖๐ ม.  
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๔๐ ม. 
ลึก ๐.๖๐ ม. (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กำหนด) 

23.  โครงการก่อสร้างลาน คสล. 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เพ็กใหญ ่

202,000.00 กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
ที่มาติดต่อ
ราชการมีความ
ปลอดภัยและ
ได้รับสะดวก 

จำนวน ๗ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๗ ม. ยาว ๑๗ ม.  
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๕ ม. ยาว ๑๒ ม.
ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๕ ม. ยาว ๑๖ ม.
ช่วงที่ ๔ กว้าง ๗.๕ ม. ยาว ๑๘ ม.
ช่วงที่ ๕ กว้าง ๑ ม. ยาว ๘ ม.  
ช่วงที่ ๖ กว้าง ๑ ม. ยาว ๘ ม.  
ช่วงที่ ๗ กว้าง ๑๓ ม. ยาว ๑๓ ม. 
ทุกช่วงหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๓ ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด) 

24.  โครงการจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก 
คสล. หมู่ที่ ๑  
-สายจากศาลากลางบ้าน 
ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 
๒๒๓๓ 

0.00 
(กันเงินปี 
2564) 

กองช่าง เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

จำนวน ๓ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.  
ปากลิ้นรางช้ัน ๓ Ø ๐.๔๐ ม. 
จำนวน ๑๙๐ ท่อน และวางบ่อพัก 
จำนวน ๑๘ บ่อ  
ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล.  
ปากลิ้นรางช้ัน ๓ Ø ๐.๖๐ ม. 
จำนวน ๑๘ ท่อน ช่วงที่ ๓ วางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นรางช้ัน ๓  
Ø ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๓ ท่อน  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

25.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
คสล. หมู่ที่ ๕  
-สายจากบ้านนางวาสนา  
โทแก้ว ไปถึงบ้าน 
นายประเวทย์ กรจตุพรม 

0.00 
(กันเงินปี 
2564) 

กองช่าง เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

จำนวน ๒ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว  
๑๑๕ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๔๐ ม.  
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว  
๑๒๓ ม. ลึกเฉลีย่ ๐.๔๐ ม.  
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

26.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
คสล. หมู่ที่ ๗  
-สายจากบ้านนายนิวัฒน์  
บุตรวิชา ไปถึงบ้านนาง บุญถม 
โนนตานอก 

0.00 
(กันเงินปี 
2564) 

กองช่าง เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

จำนวน ๒ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๖๖ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๐.๘๐ ม.  
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๙๒ ม. 
ลึกเฉลีย่ ๐.๔๐ ม. พร้อมตดิตั้งป้าย
โครงการ 

27.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
คสล. หมู่ที่ ๙  
-สายจากบ้านนายเรืองวิทย์ 
ขันแข็ง ไปถึงหน้าวัดธงชัย 
ด้านทิศใต้ถนน 

0.00 
(กันเงินปี 
2564) 

กองช่าง เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขัง 

กว้าง ๐.๕ ม. ยาว ๒๔๘ ม. ลึกเฉลี่ย 
๐.๔๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 

28.  โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำและ
ปรับปรุงระบบกรองน้ำผิวดิน 
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ 

0.00 
(กันเงินปี 
2564) 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชน
มีน้ำที่สะอาด
สำหรับอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

๑.ก่อสร้างโรงสูบนำ้ กว้าง ๓ ม. ยาว 
๓.๕๐ ม. สูง ๒.๔๐ ม. ๒.ปรับปรุง
ระบบกรองน้ำ ผิวดินขนาด ๑๐  
ลบ.ม.ต่อช่ัวโมง พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

29. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

โครงการจดักิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาต ิ

70,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้รื่นเริง
สนุกสนานในวันเด็ก
แห่งชาติและน้องๆ  
ได้ร่วมสนุก  
เพื่อก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมี
ความสุข 

๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้
ให้แก่เด็ก จำนวน ๕๐๐ คน  
๒.จัดกิจกรรมมอบประกาศเกียรติ
บัตรเด็กดีศรตีำบลเพ็กใหญ่  
๓.จัดกิจกรรมการแสดงบนเวท ี
ของเด็ก  
๔.จัดกิจกรรมการเล่นเกมส์  
(*เปลี่ยนแปลงโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้า ๑๘๗ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

30.  วัสดุอาหารเสริม 
(นม) 

967,200.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
อาหารเสริม (นม) ดืม่ 

๑.เด็ก ศพด. ๙๕ คน คนละ ๘ บาท 
๒๖๐ วัน (*เปลี่ยนแปลงโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขครั้งท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๔ ปี 
๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

31.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

698,980.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 
เพื่อให้มีวัสดุการศึกษา 
สื่อการเรียนการสอนใน
การพัฒนาเด็กเล็ก
เหมาะสมกับวัย  
เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
จัดการศึกษาของเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๑.อาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย
ใน ศพด.อบต.เพ็กใหญ่ ๙๕ คน  
คนละ ๒๐ บาท ๒๔๕ วัน  
๒.ค่าจดัการเรียนการสอนสำหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.อบต.เพ็กใหญ่ เช่น 
ค่าวัสดุการศึกษา สื่อการเรยีน 
การสอนฯลฯ เด็ก ศพด.(อายุ ๒-๕ ปี) 
๙๕ คน คนละ ๑,๗๐๐ บาท  
๓.ค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา
สำหรับเด็กปฐมวยัใน ศพด.  
อบต.เพ็กใหญ่  
-หนังสือเรียน  
-อุปกรณ์การเรียน  
-เครื่องแบบนักเรียน  
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
-เด็ก ศพด. (อายุ ๓-๕ ปี) ๔๒ คน  
คนละ ๑,๑๓๐ บาท 

32.  อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขต
ตำบลเพ็กใหญ่ตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน 
 

1,480,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันรับประทาน 

นักเรียนในโรงเรียน จำนวน ๓๗๐ คน 
คนละ ๒๐ บาท ๒๐๐ วัน 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

33.  โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 
ของ ศพด.  
อบต.เพ็กใหญ ่

37,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กได้เรยีนรู้นอกสถานท่ี
จากภาพแวดล้อมของจริง 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม  
เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคดิ
วิเคราะหจ์ากการเรียนรู้
ด้วยประสบการณ์จริง 
 

๑.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกสถานท่ี 
๒.ผูเ้ข้าร่วม คือ เด็ก ครูเจา้หน้าท่ีและ
ผู้ปกครอง จำนวน ๑๑๐ คน  
(*เปลี่ยนแปลงโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้า ๑๙๑ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

34.  โครงการสายใยรัก
แม่ลูกผูกพัน 

13,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเป็นการสร้างความ
ผูกพันสายใยรักแม่และลูก 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
เด็กได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

๑.จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันใหเ้ด็ก
มีความกตญัญูกตเวที  
๒.ผูเ้ข้าร่วม คือ เด็ก แม่หรือผู้ปกครอง
เด็ก คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
คณะกรรมการศูนยฯ์ เจ้าหน้าท่ี ครู 
ประชาชน จำนวน ๒๕๐ คน  
(*เปลี่ยนแปลงโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้า ๑๙๓ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
 

35.  โครงการบริการ
แพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาการให้บริการ
แพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาลใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
เพื่อให้ผู้ประสบภยั 
ผู้บาดเจ็บ ผู้เจ็บป่วย ได้รับ
บริการแพทย์ฉุกเฉินฯ
ครอบคลมุทุกหมู่บ้าน  
เพื่อจัดหาวัสดุบริการทาง
การแพทย์ วัสดุอื่น ประจำ
รถกู้ชีพ อบต.เพ็กใหญ ่
 

๑.ให้บริการประชาชน ผู้ประสบภยั
ผู้บาดเจ็บ ผู้เจ็บป่วย ในเขตพื้นท่ี
ตำบลเพ็กใหญ่ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน
และพื้นที่ใกล้เคยีง  
๒.จัดหาวัสดุบริการทางการแพทย ์
วัสดุอื่น ประจำรถกู้ชีพ อบต.เพ็กใหญ ่
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

36.  โครงการป้องกัน 
และควบคมุ 
โรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้อาสาสมคัร
บุคลากรด้านปศสุัตว์
ได้รับความรู้ ป้องกันไม่ให้
มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า  
เพื่อให้สุนัขไดร้ับการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าครอบคลมุทุกหมู่บ้าน 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงอันตรายของโรคพิษ
สุนัขบ้าและการดูแลสัตว์
เลี้ยงอย่างถูกต้อง  
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด
การปฏิบัตตินหลังจาก 
ถูกสุนัขกัด  
เพื่อควบคุมป้องกันการ
ระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้าในตำบล 
 

๑.อบรมให้ความรู้อาสาสมัคร
บุคลากรด้านปศสุัตว์  
๒.ควบคุมโรคด้วยวิธีการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข
และแมว ในตำบลเพ็กใหญ่  
๓.ข้อมูลสัตว์ จำนวน ๑,๔๐๐ ตัว 

37.  โครงการสนับสนุน
กองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 
 

150,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อสนบัสนุนกองทุน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น 

๑.สนับสนุนงบประมาณในการ
สมทบ สปสช. จำนวน ๑ ครั้ง 

38.  เงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพผู้สูงอาย ุ

11,074,800.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการ 

๑.เพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์  
ขึ้นไปท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม
ระเบียบฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

39.  เงินสงเคราะห์เพื่อ 
การยังชีพคนพิการ 

3,196,800.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้คนพิการไดร้ับ
สวัสดิการ 

๑.เพื่อรับรองการจัดสวัสดิการเบี้ย
ความพิการให้แก่คนพิการทีม่ีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดทีไ่ด้แสดง
ความจำนง 
 

40.  เงินสงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

120,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ 

๑.เพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการ 
ยังชีพของผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต 
อบต. เพ็กใหญ่ จำนวน ๑๕ คนๆละ 
๕๐๐ บาท ต่อเดือน จำนวน ๑๒ 
เดือน 
 

41.  โครงการช่วยเหลือ 
เด็กด้อยโอกาส  
ในเขตพื้นท่ีตำบล
เพ็กใหญ ่

200,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อช่วยเหลือเด็กด้าน
ปัจจัยพื้นฐานการดำเนิน
ชีวิตและสวสัดิการต่าง ๆ 
ให้เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมทางร่างกาย 
สติปัญญา และจิตใจ  
เพื่อจัดหารถ รบั - ส่ง 
นักเรียนสำหรับเด็กท่ี
ผู้ปกครองที่มีฐานะ
ยากจนไมส่ามารถ  
รับ - ส่ง ได ้

๑.เด็กนักเรียน อายุ ๒-๕ ปี จำนวน 
๔๐ คน  
๒.ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทีม่ี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน 

42.  เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ตำบลเพ็กใหญ ่
 

50,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือสวสัดิการ
ผู้ด้อยโอกาส 

จำนวน ๑ ครั้ง 

43.  โครงการอบรมการ
แปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 

15,730.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ในการแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 
เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
เพื่อเป็นการฝึกอาชีพ
ระยะสั้น 

๑.จัดอบรมกลุม่อาชีพ กลุ่มสตรี
แม่บ้าน และประชาชนท่ัวไป 
จำนวน ๕๐ คน  
๒.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิ การแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร  
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๓ 
หน้าท่ี ๒๐๗) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

44.  โครงการผู้สูงวัย  
ยุคใหม่ จิตแจม่ใส 
ร่างกายแข็งแรง 

0.00 
(โอนลด

งบประมาณ) 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงวัยมีจติแจ่มใส 
ร่างกายแข็งแรง  
เพื่อให้ผู้สูงวัยได้รับการ
คัดกรองสุขภาพ  
เพื่อเชิดชูเกียรตผิู้สูงอายุ
ต้นแบบ  
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสุขภาพจติ
ผู้สูงอายุให้มีความแจ่มใส 
ส่งผลใหผู้้สูงอายมุี
ร่างกายที่แข็งแรง 

๑.จัดอบรมให้ความรู้  
๒.มอบเกียรติบตัรผู้สูงอายตุ้นแบบ 
๓.จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
ให้ผู้สูงอายุ  
๔.จัดกิจกรรมสันทนาการ  
๕.จัดกิจกรรมรดนำ้ขอพรผูสู้งอาย ุ
๖.ผูเ้ข้าร่วม คือ ผูสู้งอายุ เด็ก 
เยาวชน กลุ่มสตรี อสม. ผู้นำชุมชน 
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 
๑,๐๐๐ คน  (*เปลี่ยนแปลง
โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๐๘  
ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
 

45.  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนโรงเรยีน
ผู้สูงอายุ  
อบต.เพ็กใหญ ่

110,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของผู้สูงอายุ  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตนเอง การดูแล คุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิผูสู้งอายุ 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของผู้สูงอายุท้ังด้าน
ร่างกายและจิตใจ  
เพื่อส่งเสริมภมูิปัญญา
ผู้สูงอายุและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่ม
รายได ้
 

๑.จัดกิจกรรมตามโครงการ  
๒.ผูสู้งอายุ จำนวน ๘๐ คน  
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๖ 
หน้าท่ี ๒๐๗) 

46.  โครงการอบรม
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตสตร ี

16,420.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้การ
ฝึกอาชีพอิสระ การทำ
สลัดโรล  
เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย  
เพื่อลดปัญหาการว่างงาน 
 

๑.จัดอบรมพัฒนาคณุภาพชีวิตสตรี 
จำนวน ๕๐ คน (*เปลีย่นแปลงจาก
โครงการที่ ๗ หน้าที่ ๒๑๐) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

47.  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

16,550.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้การทำเหรยีญ
โปรยทาน  
เพื่อเป็นอาชีพเสรมิเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย  
เพื่อให้สามารถพึ่ง 
ตนเองได ้
 

๑.จัดอบรมผูด้้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ จำนวน ๕๐ คน  
๒.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบตัิ  
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๘ 
หน้าท่ี ๒๑๑) 

48.  โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬา 
นักเรียน เยาวชน
และประชาชน  
ต้านยาเสพติด 

100,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเป็นการเชื่อมความ
สามัคคีในชุมชนให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน  
แต่ละหมู่บ้านในเขต
ตำบลเพ็กใหญ่  
เพื่อเสรมิสร้างพลานามยั
ที่ดีและชักจูงให้
ประชาชน เด็ก และ
เยาวชน ได้ออกกำลังกาย
และมสีุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น 
 

๑.จัดการแข่งขันกีฬาให้นักเรียน 
เยาวชนประชาชนและเจ้าหน้าท่ี  
ได้ออก กำลังกาย จำนวน ๕๐๐ คน  
(*เปลี่ยนแปลงโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้า ๒๑๒ ปี ๒๕๖๔-
๒๕๖๕) 

49.  โครงการอบรม 
ให้ความรู้ในการ
พัฒนาทักษะการ
เล่นกีฬาและการ
ออกกำลังกาย 

65,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้
ความเข้าใจในการออก
กำลังกายและเล่นกีฬา
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
รู้จักกฎ กติกา ระเบียบ 
มารยาทการเล่นกีฬาที่
ถูกต้อง  
เพื่อเพ่ิมโอกาสให้ทุกกลุ่ม
ได้รับการส่งเสรมิการเล่น
กีฬา ทุกเพศ ทุกวัย 
สภาพรา่งกายและ
ระยะเวลา 
 

๑.จัดอบรมเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน จำนวน ๕๐ คน  
๒.สำหรับยมือุปกรณ์กีฬาเพื่อ
ส่งเสริมการเล่นกีฬาและ 
ออกกำลังกาย (*เปลี่ยนแปลง
โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๑๓  
ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

50.  โครงการจดังาน
ประเพณีบุญ 
เดือนหก 

0.00 
(โอนลด

งบประมาณ) 

กอง
การศึกษา 

เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษ์สืบสานฟ้ืนฟู 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่นและ
ประเทศชาตไิม่ใหสู้ญหาย 
ให้คงอยู่ต่อไป  
เพื่อเสรมิสร้างความ
สามัคคีในหมู่บ้านและ
ประชาชนในตำบลเพ็ก
ใหญ่ และกระตุ้นให้เกดิ
การหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมไทย  
เพื่อส่งเสริมให้พ้ืนท่ีโนน
แท่นพระเป็นแหล่งท้อง
เที่ยวทางประวัติศาสตร ์
ที่สำคัญของอำเภอพล 
เป็นสถานท่ีสำคัญทาง
พุทธศาสนา 

๑.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  
๒.จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา  
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือประชาชน  
และเจา้หน้าท่ี จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน 
(*เปลี่ยนแปลงโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้า ๒๑๔ ปี ๒๕๖๔-
๒๕๖๕) 

51.  อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อดำเนินการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

๑.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน 
จำนวน ๑ ครั้ง  
๒.ดำเนินการครบ ทุกหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเพ็กใหญ่ 

52.  อุดหนุน อบต.
หนองแวงนางเบ้า 
ตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

16,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานระหว่าง 
อปท. และให้บริการ
ประชาชนท่ีจะแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค ในขณะ
ที่เกิดภัยต่างๆ เพื่อให้
คำปรึกษาหรือแนะนำ
หลักเกณฑ์และวิธีการใน
การขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆให้กับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ 

๑.อุดหนุน อบต.หนองแวงนางเบ้า 
จำนวน ๑ ครั้ง  
๒.จัดหาวัสดสุำนักงาน  
๓.จัดจา้งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน  
๔.รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

53.  เงินอุดหนุน 
กิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
โครงการสนับสนุน
ภารกิจของ 
กิ่งกาชาดอำเภอพล 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อดำเนินภารกิจ ๘ 
ภารกิจหลักครอบคลุม
พื้นที่อำเภอพล  
เพื่อประชาสมัพันธ์ 
และเผยแพรผ่ลงานให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 
เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างส่วนราชการ 
องค์กรเอกชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
อำเภอพล 

๑.อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาด
อำเภอพล จำนวน ๑ ครั้ง  
๒.ปฏิบตัิตามภารกจิที่กำหนด  
-การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ 
สาธารณภัย  
-ส่งเสรมิสุขภาพอนามัยและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
-การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และ
อวัยวะ  
-ให้การสังคมสงเคราะห์ ผู้ยากจน
ผู้ด้อยโอกาส  
-รายงานผล  
-ติดตามประเมินผล 

54.  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองสะแบง
สามัคคี  
ตามโครงการจดัหา
ครูทดแทนครู
เกษียณอายรุาชการ 

60,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้มีครูผูส้อนช่ัวคราว
ทดแทนครูเกษียณอายุ
ราชการ 

๑.อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหนอง
สะแบงสามัคคี จำนวน ๑ ครั้ง  
๒.จ้างครผูู้สอน จำนวน ๑ คน  
๓.จำนวน ๕ เดือน 

55.  อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองสะแบง
สามัคค ี
ตามโครงการจดัหา
ครูทดแทนครู
เกษียณอายรุาชการ 

60,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อจัดจ้างครผูู้สอนให้
เหมาะสมกับความ
ต้องการของโรงเรียน  
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและ
เพิ่มโอกาสสิทธิของ
ผู้เรยีนให้ทัดเทียมกับ
สถานศึกษาอ่ืน 
 

๑.อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหนอง
สะแบงสามัคคี จำนวน ๑ ครั้ง  
๒.จ้างครผูู้สอน จำนวน ๑ คน  
๓.จำนวน ๕ เดือน 

56.  อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  
ตามโครงการน้ำดื่ม
สะอาดในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ 
ตำบลเพ็กใหญ ่

101,900.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน 
ลูกหลานเด็กนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
ดื่มน้ำ ที่สะอาด  
ผ่านระบบกรองน้ำท่ีมี
คุณภาพ มมีาตรฐาน
ปลอดภัย ปราศจาก 
เชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙  
-เครื่องกรองน้ำ RO ขนาดการกรอง 
๓,๐๐๐ ลิตรต่อวัน จำนวน ๑ ตัว  
-ถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด ๘ นิว้ 
จำนวน ๓ ถัง  
-ถังพักน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลติร 
จำนวน ๒ ใบ  
-ปั้มส่ง ขนาด ๑.๕ แรง 
จำนวน ๑ ตัว 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

57.  โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
เยียวยาและฟื้นฟู 
ผู้ประสบสาธารณะภัย
หรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน  
เพื่อช่วยเหลือด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
เพื่อช่วยเหลือด้าน 
การป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

ประชาชนตำบลเพ็กใหญ่  
จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน (*เปลี่ยนแปลง
โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เพิ่มเติมฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้า ๑๒ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

58. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะและ
ศึกษาดูงาน 

30,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน ผู้นำ
ชุมชนมีความรู้ในการ
จัดการขยะในชุมชน  
เพื่อให้การจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพจากความ
ร่วมมือของคนในชุมชน
และหน่วยงานภาครัฐ 

๑.จัดอบรมประชาชน ผู้นำชุมชน  
๒.ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
ขยะที่เป็นระบบ  
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ ประชาชน ผู้นำ
ชุมชน และเจ้าหน้าที่  
จำนวน ๘๐ คน  
๔.จัดอบรมและศึกษาดูงาน  
จำนวน ๓ วัน 

59.  โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยม คสล.  
ลำห้วยหลักด่าน 
หมู่ที่ ๘  
-บริเวณนานาย
พานิชย์ พลกระจาย 

390,000.00 กองช่าง เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตร 

ท่อขนาดกว้าง ๑.๘ x ๑.๘ ม.  
ชนิด ๔ ช่อง ยาว ๔ ม. ผนังกั้นน้ำ
สูง ๑.๕๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ (*เปลีย่นแปลงจาก
โครงการที่ ๑๑ หน้าที่ ๒๖๒) 

60.  โครงการขุดลอก
สระเย็น หมู่ที่ ๒ 
บริเวณสระเย็น 

0.00 
(กันเงิน 

ปี 2564) 

กองช่าง เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ปริมาณงาน มีพื้นท่ีดินขุด  
ไม่น้อยกว่า ๔,๙๓๑ ตร.ม.  
ลึกจากพ้ืนเดมิเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.  
หรือมีปรมิาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
๙,๘๖๑ ลบ.ม. พร้อมปรับแต่ง 
เกลี่ยเรียบ และตดิตั้งป้ายโครงการ 
 

61.  โครงการขุดลอก
หนองน้ำ สาธารณะ 
หมู่ที่ ๔ 

0.00 
(กันเงิน 

ปี 2564) 

กองช่าง เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

บริเวณวดัสามัคคี ปรมิาณงาน  
มีพื้นท่ีดินขุด ไม่น้อยกว่า ๔๖๕  
ตร.ม. ลึก ๕ ม. หรือมีปรมิาณ  
ดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๓๒๕ ลบ.ม. 
พร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ  
และตดิตั้งป้ายโครงการ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

62.  โครงการขุดลอก
หนองโก (หนอง
ประปา) หมู่ที่ ๑๐ 

0.00 
(กันเงิน 

ปี 2564) 

กองช่าง เพื่อมีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

บริเวณหนองโก ปริมาณงานขุดดนิ
กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๘๓ ม. ลึกเฉลีย่
จากพ้ืนเดิม ๓ ม. หรือมีปริมาณดนิ
ขุดไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๗ ลบ.ม. 
พร้อมปรับแต่งเกลี่ยเรียบ และ
ติดตั้งป้ายโครงการ 

63. การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

โครงการป้องกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัยและ 
ฝึกปฏิบัติแผนเผชิญ
เหตุกรณีฉุกเฉิน 
ของ ศพด.  
อบต.เพ็กใหญ ่

15,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และ
เด็ก ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ
การเกิดอัคคภีัยและรูจ้ัก
วิธีป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย
ได้ ซึ่งจะช่วยลดการ
สูญเสียที่อาจมผีลกระทบ
ต่อชีวิต ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้แก่ครู 
ผู้ดูแลเด็ก และเด็กใน
ศูนย์ให้เกิดความรู้ความ
ชำนาญ เกิดความ
ตระหนักในความ
ปลอดภัยด้านอัคคภีัย 
สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างปลอดภัย 

๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู  
ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก  
๒.ฝึกทักษะการป้องกันและ 
การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย  
๓.ผูเ้ข้าร่วม คือ ครู ผู้ดูแลเด็ก  
เด็ก เจ้าหน้าท่ี และผูบ้ริหาร 
จำนวน ๑๑๐ คน (*เปลี่ยนแปลง
โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หน้า ๒๒๕  
ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

64.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยรู้วิธี
ป้องกันอัคคีภัยที่ถูกต้อง 
เพื่อสร้างเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

๑.จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
อปพร. เยาวชน ข้าราชการและ
พนักงาน อบต. จำนวน ๗๐ คน  
๒.ฝึกทักษะการป้องกันและการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดภยั (*เปลี่ยนแปลง
จากโครงการที่ ๒ หน้าที่ ๒๒๖) 

65.  โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

0.00 
(โอนลด

งบประมาณ) 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเฝ้าระวังและป้อง
ปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดอุบตัิเหตุทาง
ถนน ในพื้นที่  
เพื่อรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ในการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งป ี

๑.จัดตั้งจุดบริการประชาชน  
๒.การประชาสมัพันธ์  
๓.การประชุมบรูณาการ  
(*เปลี่ยนแปลงโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้า ๒๒๙ ปี ๒๕๖๔-
๒๕๖๕) 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

66.  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) (หลักสูตร
จัดตั้ง) 

104,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้
พัฒนาศักยภาพ  
ฝึกทักษะ ให้มีความรู ้
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

๑.จัดอบรมประชาชน  
จำนวน ๕๐ คน 

67.  โครงการอบรมเด็ก
นักเรียนต้นกล้า 
ต้านยาเสพติด 

0.00 
(โอนลด

งบประมาณ) 

สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับรู้
และรับทราบถึงปัญหา
และพิษภัยของยาเสพตดิ 
เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันแก่เด็ก
นักเรียนให้ห่างไกล 
ยาเสพตดิ  
เพื่อสร้าง 
แกนนำเด็กนักเรยีน
ต่อต้านยาเสพตดิใน
สถานศึกษา  
เพื่อควบคุมการขยายตัว
ของปัญหายาเสพติดลด
การแพร่ระบาดของ 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา
โดยเป็นการรวมพลังจาก
ทุกภาคส่วนของสังคมให้
มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

๑.จัดอบรมเด็กและเยาวชนในเขต
ตำบล เพ็กใหญ่ จำนวน ๑๐๐ คน 

68.  อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอพล 
ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
อำเภอพล  
(ศป.ปส. อ.พล) 

40,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ
ดำเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทั้งระดับอำเภอ ตำบล 
หมู่บ้านและชุมชน  
เพื่อรณรงค์สร้างกระแส
สังคม ปลุกจติสำนึกให้
ประชาชนท่ัวไปเกิดพลัง
แผ่นดินและเข้าร่วมพลัง
แผ่นดินในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 

๑.อุดหนุนท่ีทำการปกครองอำเภอ
พล จำนวน ๑ ครั้ง  
๒.จัดกิจจกรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 
๓.จัดกิจกรรม การบำบดัฟื้นฟู  
๔.จัดกิจกรรม การเฝ้าระวังผู้ค้า 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

69.  อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น  
ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
จังหวัดขอนแก่น  
(ศป.ปส.  
จ.ขอนแก่น) 

20,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ีจังหวัด
ขอนแก่น ให้ทันต่อ
สถานการณ์ยาเสพตดิ
ปัจจุบันในทุกมิต ิ

๑.อุดหนุนท่ีทำการปกครองจังหวัด
ขอนแก่น จำนวน ๑ ครั้ง  
๒.จัดกิจจกรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ 
๓.จัดกิจกรรม การบำบดัฟื้นฟู  
๔.จัดกิจกรรม การเฝ้าระวังผู้ค้า 

70.  โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุ อุบัตภิัย
และส่งเสรมิสุขภาพ
อนามัย ศพด.  
อบต.เพ็กใหญ ่

5,000.00 กอง
การศึกษา 

เพื่อเป็นการลดการ
เสียชีวิต พิการ และ 
การบาดเจ็บของเด็ก 
ศพด. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความเสมอภาค
ของเด็กในการ
เจริญเติบโต และโอกาส
ของการได้รับการส่งเสรมิ
ให้มีพัฒนาการที่ดี  
เพื่อให้มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายการดำเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการพัฒนาความ
ปลอดภัยใน ศพด. 

๑.จัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุ 
อุบัติภัยและส่งเสรมิสุขภาพอนามยั
ของเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.เพ็กใหญ่ 
๒.ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี อบต. ครู 
ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก เด็ก ศพด. 
รวมจำนวน ๑๐๐ คน 

71.  โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

60,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อเสรมิสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบล
เพ็กใหญ่ ให้มีบุคลากรที่
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ผู้เข้าอบรม ได้แก่ จิตอาสา 
ภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเพ็กใหญ่ จำนวน ๕๐ คน  
๒. ผูส้ังเกตการณ์ ได้แก่ นักเรยีนจติ
อาสา (ถ้ามี) จำนวน ๑๐ คน  
รวม ๖๐ คน  
๓.อบรมให้ความรู้ บรรยาย 
/ฝึกปฏบิัติ  
๔.จำนวน ๔ วัน 
 

 

 

 

 



24 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

72. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

โครงการปรับปรุง
ระบบ แผนทีภ่าษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

36,000.00 กองคลัง เพื่อเตรียมการรองรับ 
การจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง  
เพื่อเป็นการเพิ่มรายได ้
ของ อบต.  
เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล 
ในด้านการคลังท้องถิ่น  
เพื่อให้การจัดเก็บภาษ ี
มีระบบที่แน่นอนและสามารถ
ตรวจสอบได้สะดวกรวดเร็ว 

๑.การสำรวจภาคสนาม  
๒.จัดทำ ผท.๑ ผท.๒ ผท.๓  
๓.การจัดทำแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน  
๔.นำข้อมูลบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์  
๕.ปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลการจัดทำ
แผนที่ภาษแีละทะเบียนทรพัย์สิน  
(*เปลี่ยนแปลงโครงการจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ หนา้ ๒๓๘  
ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 

73.  โครงการจดั
กิจกรรมส่งเสริม
การเทิดทูนสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

5,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเทดิทูน
สถาบันสำคญั ของชาติ  
๒.ผูเ้ข้าร่วม คือ ประชาชน ๑๑ 
หมู่บ้านและเจ้าหนา้ที่  
(*เปลี่ยนแปลงโครงการจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ หน้า ๒๔๐ ปี ๒๕๖๔-
๒๕๖๕) 

74.  อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครอง อ.พล 
ตามโครงการ
ดำเนินงานรัฐพิธี 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์
ตลอดไป 

๑.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ  
๒.จัดงานพิธีบำเพญ็กุศล  
๓.จัดงานพิธีทำบุญตักบาตร  
๔.งานอ่ืนๆ 

75.  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ 
จัดทำแผนชุมชน 
และการจัดเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านระดับตำบล 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถจัดทำแผนชุมชน
พึ่งตนเองได้  
เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายการ
ทำงานแบบบูรณาการระหว่าง
ชุมชนและหน่วยงาน  
เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑.จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บา้น  
๑๑ หมู่บ้านจำนวน ๑๑ ครั้ง  
๒.จัดเวทีประชาคมระดับตำบล  
๑ ครั้ง 

76.  โครงการอบรม 
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่คณะ
ผู้บริหาร ส.อบต. 
และบุคลากร 

10,000.00 สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบั พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ธรรมาภิบาลกับการ
บริหารงานท้องถิ่น กฎหมาย
เบื้องต้น กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม 
สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับ
ใช้กับการปฏิบัติหน้าทีข่อง
ตนเองได้อย่างถูกต้อง  
เกิดประสิทธิภาพ 
 

๑.จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  
๒.ผู้เข้าร่วม คือ คณะผู้บริหาร  
ส.อบต. พนักงานส่วนตำบลและ 
พนักงานจ้าง  จำนวน ๕๐ คน 
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โครงการที่ขอกันเงินจากปี  2562  จำนวน  ๑๑  โครงการ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

1 การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคง 
และมีความ 
สามารถทาง 
การแข่งขัน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งแค   
-ซอยวรพัฒน ์

255,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง  ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๙ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตร.ม. 
และวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิน้
รางช้ัน  ๓   Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ 
ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด)  (*เปลี่ยนแปลงจาก
โครงการที่ ๑๖๑ หน้าที่ ๑๕๐)    

2  โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่  ๙ บ้านทุ่งแค   
-สายรอบบ้านจาก 
สามแยกโรงสีชุมชน  
ถึงบ้านนางวันเพ็ญ สิมหลวง 
จำนวน ๒ ช่วง 

225,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

จำนวน ๒ ช่วง  
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง  ๓.๕๐ ม. ยาว 
๒๗ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. 
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง  ๔.๐๐ ม. ยาว 
๘๖ ม. หนา  ๐.๑๕ ม. หรือมีพืน้ที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๓๘.๕   
ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล.
ปากลิ้นรางช้ัน  ๓   Ø ๐.๔๐ ม.  
จำนวน  ๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กำหนด) 
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๑๕๘ 
หน้าท่ี ๑๔๙)    

3  โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที ่๘ บ้านโนนหอม  
-สายจากบ้านนายอภิชาต   
คำแก้ว  ถึงหอประปา 

444,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง  ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕  ม.  หรือมีพ้ืนท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๘๗๕  ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด)  (*เปลี่ยนแปลงจาก
โครงการที่ ๑๓๗ หน้าที่ ๑๓๘)    

4  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  ๕  บ้านเพ็กใหญ่   
-สายรอบ อบต. ทิศใต้   

480,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง  ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตร.ม. 
ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 
๐.๒๐ ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด)  (*เปลี่ยนแปลงจาก
โครงการที่ ๘๒ หน้าที่ ๑๑๑)    
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

5  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  ๑๑  บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา   
-สายนานางละม้าย  
ทองบัวบาน  ไปถึงนา 
นายมนตรี  ศรีอัครวิเนต   

228,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

ขนาดกว้าง  ๕.๐๐ ม. ยาว  ๙๐ ม. 
หนา  ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๕๐ ตร.ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่ อบต. กำหนด)  (*เปลี่ยนแปลง
จากโครงการที่ ๒๑๔ หน้าที่ ๑๗๓)    

6  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่  ๒ บ้านยานาง    
-สายบ้านยานาง  เชื่อมบ้าน
หนองดู่ ตำบลลอมคอม   
จำนวน  ๓  ช่วง 

472,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

จำนวน  ๓  ช่วง 
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง  ๖.๐๐ ม. ยาว 
๙๗ ม. หนาเฉลีย่  ๐.๑๕ ม. 
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง  ๕.๕๐ ม. ยาว 
๗ ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ ม. 
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง  ๖.๐๐ ม. ยาว 
๕๐ ม. หนาเฉลีย่  ๐.๑๕ ม. หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
๙๒๐.๕๐ ตร.ม. ไหล่ทางลงหินคลกุ
ช่วงที่ ๑ , ช่วงที่ ๓ กว้างข้างละ 
๐.๒๐ ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
ที่ อบต. กำหนด)  (*เปลี่ยนแปลง
จากโครงการที่ ๕ หน้าที่ ๒๕๑)    

7  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
คสล. หมู่ที่  ๗  บ้านโคกกลาง  
สายจากสี่แยกศาลากลางบ้าน  
ไปถึงบ้านนายถาวร  หลา้มาชน   
จำนวน  ๒  ช่วง 

497,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง จำนวน  ๒  ช่วง 
ช่วงที่ ๑  ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม.  
ยาว ๒๒๒ ม. ลึกเฉลีย่  ๐.๔๐ ม.   
ช่วงที่ ๒  ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. 
ยาว ๗๐ ม. ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐ ม. 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต. 
กำหนด)  (*เปลี่ยนแปลงจาก
โครงการที่ ๑๑๖ หน้าที่ ๑๒๘)    

8  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
คสล. หมู่ที่  ๙  บ้านทุ่งแค   
-สายจากสี่แยกหน้าหลวงปู่   
ไปถึงสามแยกหน้าโรงเรียน  
ด้านฝั่งทิศเหนือหน้าโรงเรียน    

348,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๑๐ ม. 
ลึกเฉลีย่  ๐.๔๐ ม.  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กำหนด)   
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๑๕๒
หน้าท่ี ๑๔๗)    
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ จำนวน
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

9  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
คสล. หมู่ที่  ๕  บ้านเพ็กใหญ่  
-บริเวณคุม้เสาเล้า  สายจาก
บ้านนางดวง โพธิกะ  ไปถึงบ้าน
นางบัวภา  สร้างการนอก   

449,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ขนาดกว้าง  ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๗๐ ม. 
ลึกเฉลีย่  ๐.๔๐ ม.  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กำหนด) 
(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการที่ ๘๐ 
หน้าท่ี ๑๑๐)    

10  โครงการขยายถนน คสล. 
หมู่ที่  ๑๑  บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา  
-สายบ้านนางหนม  หาญคำภา   
ถึงบ้านนางสมบูรณ์  พาเทพ 

134,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

จำนวน  ๘  ช่วง                                   
ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๑ ม.  
ยาว  ๘๔ ม.   
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑ ม.  
ยาว  ๓.๕๐ ม.  
ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๑ ม.  
ยาว  ๙.๕๐ ม. 
ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑ ม.  
ยาว  ๔๕ ม.   
ช่วงที่ ๕ ขนาดกว้าง ๑ ม.  
ยาว  ๕๙.๕๐ ม.   
ช่วงที่ ๖ ขนาดกว้าง ๑ ม.  
ยาว  ๑๐.๕๐ ม.   
ช่วงที่ ๗ ขนาดกว้าง ๑ ม.  
ยาว  ๓๖ ม.    
ช่วงที่ ๘ ขนาดกว้าง ๑ ม.  
ยาว  ๒.๕๐ ม.          
ทุกช่วงหนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นท่ีเท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๕๐  
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 

ที่ อบต. กำหนด) 

11  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
ลงหินคลุก  หมู่ที่ ๙  บ้านทุ่งแค  
-สายสามแยกโคกทำเล   
ถึงนานายประทีป  พรมวงศ์   
จำนวน  ๒  ช่วง   

199,000 
(ทุนสำรอง 
เงินสะสม) 

กองช่าง เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มา ได้สะดวก 

จำนวน ๒ ช่วง 
โดยปรับเกรดพื้นทางเดิม 
แล้วลงหินคลุก   
ช่วงท่ี ๑ ขนาดกว้าง  ๒.๐๐ ม. ยาว 
๔๗๐ ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ ม.  
ช่วงท่ี ๒ ขนาดกว้าง  ๒.๐๐ ม. ยาว 
๓๒๐ ม. หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๒๓๗  
ลบ.ม. และเกลี่ยเรียบ  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ี อบต. กำหนด) 
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(*เปลี่ยนแปลงจากโครงการท่ี ๑๖๙ 
หน้าท่ี ๑๕๒)    

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่   มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา  รวม 40 โครงการ  จำนวนเงิน 21,148,480 บาท  
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน  40  โครงการ  จำนวนเงิน  19,629,902  ล้านบาท  สามารถจำแนก 
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคง 
และมีความสามารถทางการแข่งขัน 

7 2021316.77 7 2,021,316.77 

การพัฒนาคุณภาพคน 
และสังคมที่มีคุณภาพ 

24 17373464.80 24 17,373,464.80 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน 

1 29900.00 1 29,900.00 

การเสริมสร้างความมั่นคง 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5 152950.00 5 152,950.00 

การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 3 52270.00 3 52,270.00 
การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน - - - - 

รวม 40 19629901.57 40 19,629,901.57 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/ 
 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคง 
และมีความสามารถ
ทางการแข่งขัน 
 

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านยานาง  หมู่ที่ 2 

432,000.00 430,000.00 430,000.00 2,000.00 

2  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
บ้านนาคสะดุ้ง  หมู่ที่ 3 

150,000.00 46,381.42 46,381.42 103,618.58 

3  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  
บ้านโคกสี  หมู่ที่ 4 

150,000.00 141,935.35 141,935.35 8,064.65 

4  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 10 

306,000.00 288,000.00 288,000.00 18,000.00 

5  โครงการปรับปรุงต่อเติม 
อาคารอเนกประสงค์ อบต.เพ็กใหญ่  
(สนามกีฬา) 

791,100.00 762,000.00 762,000.00 29,100.00 

6  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สำนักงาน  อบต.เพ็กใหญ่ 

334,000.00 333,000.00 333,000.00 1,000.00 

7  โครงการปรับปรุงระบบบ่อเกรอะบ่อซึม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เพ็กใหญ่ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/ 
 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

8 การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 
 

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 70,000.00 68,459.00 68,459.00 1,541.00 

9  ค่าอาหารเสริม (นม) 967,200.00 866,768.80 866,768.80 100,431.20 
10  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

การบริหารสถานศึกษา 
698,980.00 671,070.00 671,070.00 27,910.00 

11  โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 1,480,000.00 1,298,400.00 1,298,400.00 181,600.00 
12  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
37,000.00 26,600.00 26,600.00 10,400.00 

13  โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน 13,000.00 11,690.00 11,690.00 1,310.00 
14  โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 

ก่อนถึงโรงพยาบาล 
10,000.00 9,820.00 9,820.00 180.00 

15  โครงการป้องกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 

50,000.00 49,887.00 49,887.00 113.00 

16  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (สปสช.) 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

17  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,074,800.00 10,380,200.00 10,380,200.00 694,600.00 
18  เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,800.00 3,026,400.00 3,026,400.00 170,400.00 
19  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000.00 84,000.00 84,000.00 36,000.00 
20  โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 

ในเขตพ้ืนที่ตำบลเพ็กใหญ่ 
200,000.00 137,600.00 137,600.00 62,400.00 

21  โครงการอบรมการแปรรูป 
ผลผลิตทางการเกษตร 

15,730.00 15,716.00 15,716.00 14.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/ 
 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

22  โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

110,000.00 93,195.00 93,195.00 16,805.00 

23  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 16,420.00 16,420.00 16,420.00 0.00 
24  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
16,550.00 16,550.00 16,550.00 0.00 

25  โครงการตามพระราชดำริ 
ด้านสาธารณสุข 

220,000.00 219,080.00 219,080.00 920.00 

26  โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

27  โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาด
อำเภอพล 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

28  โครงการจัดหาครูทดแทนครูเกษียณอายุ
ราชการโรงเรียนบ้านหนองสะแบง
สามัคคี 

60,000.00 45,200.00 45,200.00 14,800.00 

29  โครงการจัดหาครูทดแทนครูเกษียณอายุ
ราชการโรงเรียนบ้านหนองสะแบง
สามัคคี 

60,000.00 45,200.00 45,200.00 14,800.00 

30  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
ตามโครงการน้ำดื่มสะอาดในหมู่บ้าน
บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่ 

101,900.00 101,900.00 101,900.00 0.00 

31  โครงการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 3,309.00 3,309.00 16,691.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/ 
 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

32 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการขยะและศึกษาดูงาน 

30,000.00 29,900.00 29,900.00 100.00 

33 การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 
 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

34  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

20,000.00 19,100.00 19,100.00 900.00 

35  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอำเภอพล 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

36  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

37  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

60,000.00 58,850.00 58,850.00 1,150.00 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน งบตามข้อบัญญัติ/ 
 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

38 การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 
 

36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 

39  โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนการดำเนินงานรัฐพิธี 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

40  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.และบุคลากร 
 

10,000.00 6,270.00 6,270.00 3,730.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  ประจำปี  2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ ่  อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนนิการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ  
ให้มีความม่ันคงและ                   
มีความสามารถทางการ
แข่งขัน 

79 19,356,000.00 28 6,718,600.00 7 2,021,316.77 7 2,021,316.77 

2.การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคมที่มีคุณภาพ 

58 19,749,100.00 29 18,939,380.00 24 17,373,464.80 24 17,373,464.80 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

54 5,872,000.00 5 420,000.00 1 29,900.00 1 29,900.00 

4.การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

26 1,586,200.00 9 264,000.00 5 152,950.00 5 152,950.00 

5.การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

17 360,000.00 5 71,000.00 3 52,270.00 3 52,270.00 

6.การพัฒนาสู่มหานคร
แห่งอาเซียน 

3  - - -  - - 

รวม 237 46,923,300.00 76 26,412,980.00 40 19,629,901.57 40 19,629,901.57 
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ช. ผลการดำเนินงาน 
      องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขต
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่
ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดย
มีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 

1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและศึกษาดูงาน  

 

 

  

  

 

   

  

  

 

 

2. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์   บ้านยานาง  หมู่ที ่ 2 
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3. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

 

 

   

 

 

4. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    

 

  

 

 

 

5. โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน 
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6. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 

 

  

 

 

 

7. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

  

 

  

  

  

  

8. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี   
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9. โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 

 

 

 

 

 

1๐. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร   ส.อบต.   และบุคลากร 
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 ซ. คณะกรรมการ 
    1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายวิชาญ มหาราช นายก อบต.เพ็กใหญ่ ประธานกรรมการ 061-1683665 
2 นายสมหมาย แสงดารา รองนายก อบต.เพ็กใหญ่ กรรมการ 089-0282239 
3 นายประสิทธิ์ ขวากุดแข้ รองนายก อบต.เพ็กใหญ่ กรรมการ 093-5408532 
4 นายวิเชียร ทาซ้าย ประธานสภา อบต.เพ็กใหญ่ กรรมการ 084-7883515 
5 นายขาว ละมุล สมาชิกสภา อบต.เพ็กใหญ่ ม.7 กรรมการ 098-6419300 
6 นายบุญเพ็ง ทิพย์เนตร สมาชิกสภา อบต.เพ็กใหญ่ ม.8 กรรมการ 085-6081324 
7 นายขวัญชัย แพงคำแหง ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.1 กรรมการ 065-0685883 
8 นายคำแปลง บัวคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.7 กรรมการ 085-6969884 
9 นายจรุงเดช ตาหล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.11 กรรมการ - 

10 นายประมวล ไชยแสงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่  
และสระบัว 

กรรมการ 098-5919641 

11 นายอัมพร บุตรทุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยานาง กรรมการ 098-1895683 
12 นายประดิษฐ์ ใจซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

ประชาสรรค์ 
กรรมการ 087-9501845 

13 นางปัณณพร หนองแก ผู้อำนวยการโรงพยาบาล                    
ส่งเสริมสุขภาพตำบล 

กรรมการ 098-5954496 

14 นายภาณุวัฒน์ วิถีเทพ ท้องถิ่นอำเภอพล กรรมการ - 
15 นางสาวมาลิณีย์ แข้โส พัฒนาการอำเภอพล กรรมการ - 
16 นายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายุง เกษตรอำเภอพล กรรมการ - 
17 นายมานพ แก้วมาตย์ ปศุสัตว์อำเภอพล กรรมการ - 
18 นายสมบูรณ์ บุญแย้ม ครู กศน.ตำบล กรรมการ 087-2181850 
19 นายสมหมาย เพราะถะ อนุศาสนาจารย์ชำนาญงาน                     

เรือนจำอำเภอพล 
กรรมการ - 

20 นายเชื่อม บัตรมาตย์ ผู้แทนประชาคม ม.2 กรรมการ - 
21 นายวรวิทย์ ทับขวา ผู้แทนประชาคม ม.2 กรรมการ - 
22 นายประวัติ กาสีวัน ผู้แทนประชาคม ม.3 กรรมการ 098-1455728 
23 นายจรูญ คริบเงิน ผู้แทนประชาคม ม.5 กรรมการ 081-6704135 
24 นายประยวน เพ็ชรภา ผู้แทนประชาคม ม.8 กรรมการ 098-6088119 
25 นายมนตรี ศรีอัครวิเนต ผู้แทนประชาคม ม.11 กรรมการ 091-0549308 
26 นายสุพจน์ ดอนมงคุณ ปลัด อบต.เพ็กใหญ่ กรรมการและ

เลขานุการ 
061-9684966 

27 จ่าเอกวีรยุทธ์ พูลติกุล หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้ช่วยเลขานุการ 084-9479947 
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2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายสมาน พรรณา รองประธานสภา อบต.เพ็กใหญ่ กรรมการ 087-9456754 
2 นายสนั่น เตชะแก้ว สมาชิกสภา อบต.เพ็กใหญ่ ม.10 กรรมการ 090-9081185 
3 นายสมพร คำชมภู สมาชิกสภา อบต.เพ็กใหญ่ ม.10 กรรมการ 085-7551797 
4 นายทองสุข คอนเพ็ง ผู้แทนประชาคม ม.4 กรรมการ 088-3159820 
5 นายประดิษฐ์ ทิพย์สนธิ์ ผู้แทนประชาคม ม.4 กรรมการ - 
6 นายสมัย ขุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแค กรรมการ 089-7223538 
7 นายสมยศ โคตรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน                             

บ้านหนองสะแบงสามัคคี 
กรรมการ 091-8621742 

8 นางสาวอภิญญา น้อยจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กรรมการ 085-1430069 

9 จ่าเอกวีรยุทธ์ พูลติกุล หัวหน้าสำนักปลัด อบต. กรรมการ 084-9479947 
10 นายสมัย อุ้ยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.9 กรรมการ 089-5744166 
11 นายยุทธ์ วรรณวิจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ ม.10 กรรมการ 090-9502937 

 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง  เบอร์โทรศัพท์ 
1 นายสุพจน์ ดอนมงคุณ ปลัด อบต.เพ็กใหญ่ ประธานกรรมการ 061-9684966 
2 นางสาววงจันทร์ ตีระมาตย์ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 086-2186931 
3 นายคำบุ่น พิมพ์ทำมา ผู้แทนประชาคม ม.2 กรรมการ 063-0710687 
4 นายสุเจิด ภูคำ ผู้แทนประชาคม ม.6 กรรมการ 063-8105673 
5 นางกมลทิพย์ ยกสันเทียะ ผู้แทนประชาคม ม.10 กรรมการ 084-7905871 
6 จ่าเอกวีรยุทธ์ พูลติกุล หัวหน้าสำนักปลัด อบต. กรรมการและ

เลขานุการ 
084-9479947 

7 นางสาวชัญญากาญจน์ จิตแสง นักวิเคราะห์นโยบาย            
และแผน 

ผู้ช่วยเลขานุการ 096-3546451 
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                   ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ทราบ  เพื่อจะได้
พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะ
ต่อไป 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ     ณ    วันที่      16     เดือน    ธันวาคม    พ.ศ.    2563 
 

                                             
                                       (นายวิชาญ มหาราช) 

                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ 


