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บัญชีสรุปการด าเนินงานตามโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ ่

 

โครงการตามยุทธศาสตร์ ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
งบตามข้อบัญญัติ/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
1. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก    หมู่ที่ 9 
จากบ้านนายประหยัด จันทร์จวง         ถึง         
บ้านนายเส็ง บุญยา 

 
 

 
√ 

440,000.00 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6  จาก
ศาลาประชาคมบ้านโคก หมู่ที่ 6 ถึง ทางเข้าบ้าน
นาหลู่ ต.นาแก 

 √ 490,000.00 

3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ภายในเขต 
ต าบลกลางใหญ่ 

 √ 1,359,000.00 

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน์ 

√  100,000.00 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. แบบปิด 
หมู่ที่ 8 จากบ้านนางปั่น สีสุด ถึง บ้านนายสีโทน 
ชาวไทย 

 √ 410,000.00 

6. โครงการก่อสร้างรางระบายน  าแบบปิด       
หมู่ที่ 7 จากบ้านนางพลอย ถึงบ้าน นายทองค า 
ชาวไทย 

 √ 390,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากถนน
หมายเล 2405 ถึง สวนนายสุเทพ สาวงาม 

√  2,000,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11     
จากบ้านโคก ต.กลางใหญ่   ถึงบ้านหนองเทา     
ต.นาแก 

 √ 2,000,000.00 

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 จากที่นา
นายบุญมา จันทร์จวง ถึง บริเวณสุดเขต อบต.
กลางใหญ่ (เขตติดต่อต าบลดงแคนใหญ่) 

√  300,000.00 

10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 
จากที่นานางสายใจ กอแก้ว ถึง ทางแยกหนอง- 
อีนา (เขตติดต่อต าบลบ้านไทย) 

√  450,000.00 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
งบตามข้อบัญญัติ/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

11. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ( Box 
Cultvert ) หมู่ที่ 11 บริเวณห้วยยาง 

√  194,000.00 

12. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  า พร้อมบ่อ
พัก คสล. และขยายผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 จาก
บ้านนางวัฒนา ชาตรี ถึงท่ีนา นางสาวจริยาภรณ์ 
ธัญนันทิวรรธน ์

√  45,000.00 

13. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.       
หมู่ที่ 4 จาก รพ. สต. ไผ่ ถึง เขตทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2405 

√  155,000.00 

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.       
หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสมร หลักค า ถึง เขตทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2405 

√  155,000.00 

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.       
หมู่ที่ 4 จากบ้านนายสวัสดิ์ หว่านทอง           
ถึงบ้านนายสมัย ตราษี 

√  76,000.00 

16. โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล.       
หมู่ที่ 4 จาก  บ้านนายจ าปี สีส ารวม             
ถึงบ้านนายบุญมี หลักค า 

√  100,000.00 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
17. โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  √ 100,000.00 

18. โครงการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ าต าบล 

 √ 20,000.00 

19. โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบล  √ 30,000.00 

20. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย √  50,000.00 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
21. โครงการสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ       
ผู้พิการ และผู้ติดเชื อ 

√  11,509,200.00 

22. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ต าบล 

√  190,080.00 

23. อุดหนุนโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
 

√  150,000.00 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
งบตามข้อบัญญัติ/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

24. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุข 

√  50,000.00 

25. โครงการอุดหนุนการจัดงานกาชาดและ   
งานปีใหม่ประจ าปี 

√  10,000.00 

26. อุดหนุนศูนย์บริการการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(1669) ให้เทศบาลบ้านกอก 

√  150,000.00 

27. อุดหนุนเหล่ากาชาด  √ 10,000.00 

28. อุดหนุนงานแห่เทียนเข้าพรรษา             
จ.อุบลราชธานี 

 √ 15,000.00 

29. อุดหนุนส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. จ.อุบลราชธานี 

 √ 5,000.00 

30. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื อหรือ
การจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 √ 20,000.00 

31. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ   
ยาเสพติด จ.อุบลราชธานี 

 √ 20,000.00 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
32. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล 

√  40,000.00 

33. โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
 

√  25,000.00 

34. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 

√  50,000.00 

35. โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด อ าเภอเขื่องใน 

 √ 10,000.00 

36. โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 

 √ 20,000.00 

37. โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

 √ 20,000.00 

38. โครงการอุดหนุนศูนย์การจัดชื อจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
 

√  20,000.00 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
งบตามข้อบัญญัติ/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
39. โครงการปลูกต้นไม้  √ 100,000.00 

40. โครงการขุดลอกล าเหมือง หมู่ที่ 2 จากที่นา 
นางสาวจริยาภรณ์ ธัญนันทิวรรธน์ ถึง บริเวณสุด
เขต ล าเหมือง 

 √ 14,000.00 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
41. โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา √  60,000.00 

42. โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ 
เด็กนักเรียน 

√  618,095.00 

43. โครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

√  490,000.00 

44. โครงการจัดหาอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

√  816,000.00 

45. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 

√  170,000.00 

46. โครงการเข้าค่ายวิชาการ จริยธรรมนักเรียน
และเยาวชน 

√  70,000.00 

47. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเล็ก
เด็ก 

 √ 20,000.00 

48. โครงการส่งเสริมสนับสนุนพิธีทางรัฐพิธี
ระดับอ าเภอ , จังหวัด 

√  25,000.00 

49. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี       
บุญบั งไฟประจ าปี 

 √ 50,000.00 

50. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี 
สงกรานต์ประจ าปี 

 √ 50,000.00 

51. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี        
แห่เทียนเข้าพรรษาประจ าปี 

 √ 50,000.00 

52. โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี        
แห่ปราสาทผึ งประจ าปี 
 

 √ 50,000.00 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
งบตามข้อบัญญัติ/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

53. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กบ้านกลางใหญ่ 

 √ 50,000.00 

54. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กบ้านไผ่ 

 √ 50,000.00 

55. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กบ้านโคก 

 √ 50,000.00 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 
 
56. โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง 

√  300,000.00 

57. เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจ าต าแหน่ง
คณะผู้บริหาร 

√  684,720.00 

58. ค่าตอบแทนสมาชิก อบต. √  2,059,200.00 

59. เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 

√  6,417,080.00 

60. ค่าตอบแทน สวัสดิการพนักงานจ้าง √  2,049,840.00 

61. เงินเดือน ค่าตอบแทน ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก √  1,234,560.00 

62. ค่าตอบแทน สวัสดิการค่าครองชีพ พนักงาน
จ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ 
(บุคคลากรทางการศึกษา) 

√  521,040.00 

63. ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  √ 660,000.00 

64. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนของ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และบุคลากรของ อบต. 

√  150,000.00 

65. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของ อบต. 

√  325,000.00 

66. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง   400,000.00 
67. ค่าบ ารุงการศึกษาบุตร √  60,000.00 

68. ค่าเช่าบ้าน √  93,600.00 

69. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ √  100,000.00 

70. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
สาธารณะประโยชน์แก่ อบต. 

√  50,000.00 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
งบตามข้อบัญญัติ/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

71. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ √  160,000.00 

72. ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณของ อบต. 

 √ 30,000.00 

73. ค่ารับรอง √  50,000.00 

74. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานส าคัญต่างๆ √  70,000.00 

75. ค่าของขวัญ ของรางวัล ช่อดอกไม้  √ 35,000.00 

76. ค่าจ้างท่ีปรึกษาส ารวจความพึงพอใจ  √ 30,845.00 

77. ค่ารับวารสาร √  50,000.00 

78. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ √  200,000.00 

79. สมทบกองทุนหลักประกันสังคม √  120,000.00 

80. สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

√  148,591.00 

81. เงินส ารองจ่าย   213,269.00 
82. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  
ของ อบต. 

√  20,000.00 

83. ค่าบ ารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน √  205,000.00 

84. ค่าวัสดุส านักงาน √  265,000.00 

85. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ √  125,000.00 

86. ค่าจัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว √  75,000.00 

87. ค่าจัดซื อวัสดุก่อสร้าง √  125,000.00 

88. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  √ 51,000.00 

89. ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น √  175,000.00 

90. ค่าวัสดุการเกษตร  √ 25,000.00 

91. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ √  180,000.00 

92. ค่าไฟฟ้า √  225,000.00 

93. ค่าโทรศัพท์ √  25,000.00 

94. ค่าไปรษณีย์ 
 

√  25,000.00 
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โครงการตามยุทธศาสตร์ ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 
งบตามข้อบัญญัติ/
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

95. ค่าบริการโทรคมนาคม √  25,000.00 

96. ค่าจัดซื อครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

√  383,400.00 

97. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ √  25,000.00 

98. ค่าจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  √ 80,000.00 

รวม 42,158,520.00 
 

ข้อมูล ณ 10/04/2561 
 


