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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ด้ว ยรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญ ญั ติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย
และผลการดาเนินงานในรอบปี เพื่ อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ก าหนดให้ ผู้ บ ริห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นเสนอผลการติ ดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศั กราช
2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 ข้ อ 29 (3) และข้ อ 30 (5) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโพธิ์ ใ หญ่ จึ ง รายงานการจั ด ท า
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒ นาท้องถิ่นในรอบปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริห ารงานและการ
ตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
“บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นาความผาสุกถ้วนหน้า”
ข. พันธกิจ ประกอบด้วย
1. จัดให้มี ปรับปรุง บารุงรักษาทางบก ทางน้า และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐาน
ให้กับประชาชนให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
5. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาฝีมือแรงงาน
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ปัญหาสังคม และผู้มีอิทธิพล
8. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
10. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคต่าง ๆ
11. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
12. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชน
13. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลโพธิ์ใหญ่ ได้ก าหนดยุท ธศาสตร์แ ละแนวทางการพั ฒ นาไว้ ด้ ว ยกั น
6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม และวิศวกรรมจราจรทางบกภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่าง
ท้องถิ่น
1.2 พัฒ นา ปรับ ปรุงและบารุงรักษาสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการให้ มีอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาในทุกระบบให้กับประชาชน
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น
2.4 ทานุบารุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา และกิจกรรมรัฐพิธี
ต่างๆ
2.5 การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น
3.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และระบบชลประทาน
3.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์
3.4 จัดให้มี และบารุงรักษาตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
4.2 ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด และปั ญ หาสั งคมต่ าง ๆ
ภายในท้องถิ่น
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนในท้องถิ่น
4.4 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และสร้างจิ ต ส านึ กในการอนุ รัก ษ์ ฟื้ น ฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
4.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการกาจัดน้าเสียภายในท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒ นางานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการ
ป้องกันและควบคุมโรคให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุ
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในท้องถิ่น
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5.3 ส่งเสริม สนั บ สนุน และพัฒ นาด้านการกีฬา การออกกาลังกายและนั นทนาการให้ กับ
ประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในท้องถิ่น
6.3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
6.4 ปรับ ปรุง พั ฒ นาประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน และจัดให้ มี วัส ดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย เอื้ออานวยต่อการให้บริการประชาชน
ง. การวางแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2557 – 2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา คือ มีการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่นระดับตาบล และระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เสนอปัญหาและเสนอ
ความต้องการของประชาชน ก่อนนามาจัดทาเป็นโครงการ/กิจกรรมและนาไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒ นาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) เมื่อวันที่
28 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2556 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนิน การตามแผนพัฒ นา 3 ปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
รวม 494 โครงการ งบประมาณ 105,034,092.00 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
40 6,211,000 41 8,139,500
23 5,355,000
2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฯ 30 5,277,200
5
280,000
3
210,000
3. ด้านเศรษฐกิจ
18 1,440,000 16 2,650,000
2
320,000
4. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
26 10,274,400 4
2,160,000
0
0
5. ด้ า นสาธารณ สุ ข การกี ฬ า และ 16 1,670,500
3
990,000
1
200,000
นันทนาการ
6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 28 2,774,000
1
35,000
0
0
รวม
158 27,617,100 70 14,254,500 29 6,085,000
แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 – 2559 องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
จ. การจัดทางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ ได้จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี โดยได้ ป ระกาศใช้ ข้ อบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่ อวัน ที่
17 กันยายน 2556 โดยได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไว้ทั้งสิ้นจานวน 27,416,880
บาท ซึ่ งสามารถจ าแนกรายละเอี ย ดของงบรายรั บ – รายจ่ ายตามงบประมาณ และโครงการ/กิ จ กรรมตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
1. งบรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
1.1 งบรายรับ
รายการ
รหัสบัญชี ประมาณการ รายรับจริง
+
สูง
รายรับ
ต่า
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รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(2) ภาษีบารุงท้องที่
(3) ภาษีป้าย

411000
411001
411002
411003

5,000.00
5,000.00
50,000.00
180,000.00

9,596.25 +
4,866.64 31,170.00 175,632.89 -

14596.25
133.36
18830
4,367.11

412000
412103

500.00

795.40 +

295.40

412111
412202
412210
412108
412399
412106

60.00
2,600.00
18,500.00
10,000.00
-

30.00 800.00 - 8,000.00 340.00 +
180.00 +

30.00
1,800.00
18,500.00
2,000.00
340.00
180.00

412128
412303

200.00
-

920.00 +
2,600.00 +

720.00
2,600.00

412199
412299

150.00
3,000.00
35,010.00

6,690.00 +
40.00 20,395.40 -

6,540.00
2,960.00
14,614.60

12,000.00
86,000.00
98,000.00
ประมาณการ
รายรับ
88,000.00
500.00
150,000.00
238,500.00

- 238,467.29 +
238,467.29 +
รายรับจริง
+
55,500.00 - 96,300.00 500.00 +
152,300.00 -

12,000.00
152,467.29
140,467.29
สูง
ต่า
32,500.00
500.00
53,700.00
500.00
86,200.00

5,496,660.00
2,850,000.00
190,000.00
1,475,000.00
2,875,000.00
90,000.00

7,436,574.82 +
2,791,218.22 57,077.04 1,340,836.90 1,823,803.95 21.00 +
44,972.78 -

1,939,914.82
58,781.78
132,922.96
134,163.10
1,051,196.05
21.00
45,027.22

รวม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย
สุรา
(2)ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ
(3)ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร
(4)ค่าปรับผิดสัญญา
(5)ค่าธรรมเนียมสิ่งปฎิกูล
(6)ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
(7)ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างรื้อถอน
อาคาร
(8)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
(9)ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็น
อันตราย ฯ
(10)ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
(11)ค่าปรับอื่น
รวม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
(1)ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
(2)ดอกเบี้ย
รวม
รายการ

รหัสบัญชี

(1)ค่าขายแบบแปลน
(2)ค่าถ่ายเอกสาร
(3)รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
(4)ค่าสมัครสอบ

415004
415007
415999
415008

413000
413002
413003

รวม
หมวดภาษีจัดสรร
(1)ภาษีมูล่ค่าเพิ่ม ตาม พรบ.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
(2)ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(3)ภาษีสุรา
(4)ภาษีสรรพสามิต
(5)ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้
(6)ค่าภาคหลวงแร่

421000
421002
421004
4210005
421006
421007
421999
421012
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(7)ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
(8)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรม
(9)ค่าธรรมเนียมน้าบาดาลและใช้น้าบาดาล
รวม
หมวดเงินอุดหนุน
(1)เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
รวม
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยมีวัตถุประสงค์
1.เงินบาเหน็จบานาญบุคลากรถ่ายโอนฯ
2. เงินค่ากระแสไฟฟ้า
3. เงินเดือน ครู ผดด.
4. เงินค่าจ้าง ผดด.
5. เงินอุดหนุนเบี้ยผู้พิการ
6. เงินอุดหนุนเบี้ยผู้สูงอายุ
7.เงินอุดหนุนครุภัณฑ์ ศพด.
8. เงินค่าวัสดุการศึกษา
รายการ

421013
421015
421017

150,000.00
1,100,000.00

169,518.94 +
780,212.00 -

19,518.94
319,788.00

14,226,660.00 14,444,235.65 +

217,575.65

431000
431002 12,638,710.00 10,595,873.00

-

2,042,837.00

12,638,710.00 10,595,873.00
27,416,880.00 25,626,904.23

-

2,042,837.00
1,789,975.77

79,649.28
478,158.49
1,949,517.00
525,780.00
2,076,000.00
7,537,200.00
44,000.00
265,100.00

+
+
+
+
+
+
+
+

79,649.28
478,158.49
1,949,517.00
525,780.00
2,076,000.00
7,537,200.00
44,000.00
265,100.00

+
18,000.00 +

สูง
ต่า
18,000.00

12,973,404.77 +
38,600,309.00

12,973,404.77

+
1,401,761.48 3,262,320.00
7,114,687.59 1,745,372.00 3,250,108.19 2,139,440.90 439,851.12 375,760.00 2,367,400.00 12,000.00
3,323,985.81 -

สูง
ต่า
201,966.52
0.00
675,041.41
14,554.00
752,306.81
35,425.10
130,544.88
13,740.00
47,600.00
0.00
113,014.19

รหัสบัญชี ประมาณการ
รายรับ

9.เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
รวม
รวมรายรับทั้งสิ้น

รายรับจริง

1.2 งบรายจ่าย
รายจ่ายตามงบประมาณ
งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูประโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน

ประมาณการ
1,603,728.00
3,262,320.00
7,789,729.00
1,759,926.00
4,002,415.00
2,174,866.00
570,396.00
389,500.00
2,415,000.00
12,000.00
3,437,000.00

รายจ่ายจริง
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รวม 27,416,880.00
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

25,432,687.09 194,217.14

1,984,192.91

2. งบประมาณในการจ่ า ยขาดเงิน สะสม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้ว ย
โครงการ/กิจกรรม ดังต่อไปนี้
ชื่อโครงการ
งบที่ตั้งจ่ายไว้ รายจ่ายจริง คงเหลือ
1) หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
(1) ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
55,000
20,000
35,000
2) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ค่าครุภัณฑ์
3,000,000
- 3,000,000
(2)ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2,852,800 2,008,000 837,800

ฉ. ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารสวนตาบลโพธิ์ใหญ่ ได้ดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์ใหญ่ โดยในการดาเนินงาน องค์การบริหาร
สวนตาบลโพธิ์ใหญ่ ได้รับความร่วมมือและการส่งเสริมสนับสนุนจากทั้งภาครั ฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนใน
พื้นที่เป็นอย่างดี จนทาให้โครงการต่างฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดต่อประชาชนภายในพืน้ ที่ โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1. โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์
1.1 โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาสามปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
จานวนโครงการที่ปรากฏ จานวนโครงการที่ได้
ยุทธศาสตร์
ในแผนพัฒนาสามปี
ดาเนินการ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
40
38
2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
30
13
3. ด้านเศรษฐกิจ
18
3
4. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
26
13
5. ด้านสาธารณสุข การกีฬา และนันทนาการ
16
12
6. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
28
19
รวม
158
98
1.2 รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ได้
ดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 38 โครงการ ประกอบด้วย
ลาดับที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
1.
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 (เงินสะสม 99,500)
159,000.00
2.
ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3
129,500.00
3.
ปรับปรุง ถนน คสล.หมู่ 6 จากบ้านนางใหม่ ถึง ถนนทางหลวง หมายเลข 202
89,700.00
4.
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
59,700.00
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ลาดับที่
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ลาดับที่
1

ก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 8
ปรับปรุงผิวจราจร หมู่ 8 (เททับ) ถนน คสล.
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
ก่อสร้างถนน คสล. ลานคอนกรีตรอบฌาปนกิจสถาน (เมรุ) หมู่ 10
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 12
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่
ขุดร่องระบายน้า หมู่ที่ 2
เปลี่ยนรางระบายน้า (เปลี่ยนขนาดท่อ) หมู่ที่ 6
วางท่อระบายน้า หมู่ที่ 6
โครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
ก่อสร้างร่องระบายน้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
วางท่อระบายน้าห้วยไส้ไก่ หมู่ที่ 13
ขุดร่องระบายน้า หมู่ที่ 14จากบ้านนายธงชัย ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 2
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า หมู่ที่ 5
วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
ก่อสร้างถนน คสล. ภายในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 10 และ 13
ค่าถมดินหลังอาคาร อปพร. และภายในสานักงาน อบต.โพธิ์ใหญ่
ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ก่อสร้างวางท่อระบายน้า (คสล) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9
ก่อสร้างถนน คสล. หน้าอาคารสานักงาน
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ารางวี หมู่ที่ 11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5
ก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ม.1,ม.3,ม.11
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบฌาปณสถาน หมู่ที่ 2
โครงการปรับเกรดถนนลูกรังภายในพื้นที่ตาบลโพธิ์ใหญ่
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนขวาว หมู่ 12
วางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 (เงินสะสม)
ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. หมู่ 4
ก่อสร้างร่องระบายน้า คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 14
ว่างท่อระบายน้า ม.13
โครงการก่อสร้างหัวจ่ายน้า(หัวหมู/ประตูน้า) เชื่อมต่อระหว่างคลองสายหลัก
และคลองดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7
รวม 38 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น

99,600.00
89,500.00
59,700.00
89,500.00
73,500.00
371,100.00
159,500.00
99,500.00
99,500.00
งบประมาณ
59,800.00
149,500.00
52,000.00
93,000.00
44,528.05
59,457.76
25,000.00
99,500.00
99,500.00
390,197.00
89,500.00
99,500.00
57,300.00
189,200.00
119,000.00
159,200.00
62,000.00
45,000.00
191,200.00
168,800.00
20,000.00
135,500.00
119,000.00
40,000.00
50,000.00
4,196,982.81

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 13 โครงการ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ชั้น
1,170,000
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2
3
ลาดับที่
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ลาดับที่
1
2
3

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ลาดับที่
10
11

อนุบาลถึง ป.6
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ส่งเสริมและสนับสนุนการทัศนศึกษาและการเรียนรู้นอกสถานที่
โครงการ / กิจกรรม
จัดหาสื่อประกอบการเรียนการสอน
สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนประเภทคอมพิวเตอร์ จานวน 15 ชุด
ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริมนมให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรับปรุง ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตพื้นที่
จ้างเหมาแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟภายในเขตพื้นที่
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเข้าพรรษา
รวม 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จานวน 3 โครงการ
โครงการ / กิจกรรม
ก่อสร้างคลองดินส่งน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7
ปรับปรุง/ซ่อมแซม คลองส่งน้าภายในเขตพื้นที่
ก่อสร้างคลองส่งน้า หมู่ที่ 8
รวม 3 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น

100,000
90,000
งบประมาณ
265,100
44,000
470,858
657,208
69,500
30,000
255,000
3,000
3,000
30,000
3,187,666
งบประมาณ
89,500.00
31,600.00
59,500.00
180,600

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จานวน 13 โครงการ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7,537,200
ส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
2,076,000
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
150,000
บาบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจผู้เสพยาเสพติด
10,500
ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
76,805
สนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบ
52,680
สาธารณภัย
สนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบ
99,800
สาธารณภัย
จัดซื้อจัดหาเครื่อง แบบพร้อมรองเท้าสาหรับสมาชิก อปพร.
32,000
จัดซื้อจัดหาเสื้อสะท้อนแสงสาหรับ สมาชิก อปพร.
6,500
โครงการ / กิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ หรือปลูกหญ้าแฝก ภายในเขตพื้นที่
ค่าน้ายาเคมีสาหรับถังดับเพลิง

งบประมาณ
10,000
99,000

~9~
12
13

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ลาดับที่
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

จัดซื้อจัดหาถังขยะ
ส่งเสริมและสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
รวม 13 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น

99,840
48,000
10,298,325

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ จานวน 12โครงการ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน
140,000.00
การเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
136,281.00
ป้องกันกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
30,000.00
ส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
84,298.00
การจ้างเหมาบริการ/ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตาบลโพธิ์ใหญ่
364,200.00
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับการกู้ชีพ- ปฐมพยาบาลและป้องกันสาธารณภัย
49,000.00
เบื้องต้น
การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจาหมู่บ้าน
98,992.00
การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด
105,100.00
การแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์และ อปท.สัมพันธ์
16,000.00
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภาคประชาชน
68,600.00
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในเขตพื้นที่
30,000.00
ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตา พร้อมก่อสร้างลานกีฬาอเนก ประสงค์ หมู่ที่ 11
198,500.00
รวม 12 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 1,320,971.00
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จานวน 19 โครงการ
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่ของ
126,468.00
หน่วยงาน
ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
120,000.00
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่
350,000
การปฏิบัติตามนโย บายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมจังหวัด และอาเภอ
10,748.05
การซ่อมแซมทรัพย์สิน ของทางราชการ
80,370.00
จ้างเหมาทาความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ อบต.
210,000.00
จัดซื้อจัดหาวัสดุสานักงาน
179,991.00
จัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
84,500.00
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
จัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
34,784.00
จัดซื้อจัดหาวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น
195,391.00
จัดซื้อจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
5,050.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
11,000.00
จัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์
44,000.00
จัดซื้อจัดหาเครื่องปรับอากาศ
22,800.00
ค่าคุรุภัณฑ์สานักงาน
158,360.00
จัดซื้อจัดหาธงชาติ ธงอักษรพระนามาภิไชย (ภปร) และธงพระบรมฉายา
89,500.00

~ 10 ~
17.
18.
19.

ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
ก่อสร้างโรงจอดรถขยะที่ อบต.
โครงการต่อเติมศาลาพักญาติบ้านหนองแคน หมู่. 2 (เงินสะสม)
รวม 19 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น

29,800.00
50,000.00
99,500.00
1,902,262.05

หมายเหตุ : โครงการที่ได้ดาเนินการทุกยุทธศาสตร์ รวมทั้งหมด จานวน 98 โครงการ ใช้งบประมาณใน
การดาเนินการทั้งสิ้น จานวน 21,086,806.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.03 %

