
 
ประกาศ อบต.เสมาใหญ่ 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
******************************************* 

      
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น  

และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ” 
      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เสมาใหญ่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕    
มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ  อบต.เสมาใหญ่ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.เสมาใหญ่  
     "เกษตรกรรมดี มีความรู้ทันสมัย การคมนาคมสะดวกปลอดภัย ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา การศึกษา ๔.๐ 
หนุนน าภูมิปัญญาท้องถิ่น " 
ข. พันธกิจ ของอบต.เสมาใหญ่  
    ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางการเกษตรแบบอินทรีย์  
    ๒. พัฒนาจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    ๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  
    ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
    ๕. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    ๖. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    ๗. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.เสมาใหญ่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๑๐ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๒. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
   ๓. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
   ๔. การพัฒนาด้านการเกษตร 
    ๕.การพัฒนาด้านสังคม 
    ๖.การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    ๗.การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ๘.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ๙.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๑๐. การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



ง. การวางแผน 
    อบต.เสมาใหญ่ ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
    อบต.เสมาใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
 

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

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

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕ ๖,๐๗๖,๒๒๕.๐๐ ๑๙ ๖,๒๘๐,๒๕๕.๐๐ ๓๔ ๙,๘๘๔,๐๗๐.๐๐ ๔๒ ๑๔,๓๕๔,๓๐๐.๐๐ ๔๙ ๓๘,๔๔๑,๗๕๐.๐๐ 

การสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๓ ๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๑,๑๑๓,๓๐๐.๐๐ ๙ ๔,๒๙๓,๓๕๐.๐๐ ๔ ๑,๔๙๓,๓๕๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

๓ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๘ ๑,๒๐๖,๓๒๐.๐๐ ๖ ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการเกษตร ๖ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๘ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านสังคม ๙ ๙,๑๗๕,๒๐๐.๐๐ ๘ ๙,๐๖๕,๒๐๐.๐๐ ๙ ๙,๐๘๕,๒๐๐.๐๐ ๑๐ ๑๑,๓๖๓,๒๐๐.๐๐ ๑๑ ๑๑,๙๒๔,๒๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๓ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการศึกษา ๖ ๓,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๕ ๒,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๗ ๓,๔๘๗,๑๖๐.๐๐ ๖ ๓,๑๘๗,๑๖๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

๗ ๑,๓๒๘,๐๐๐.๐๐ ๗ ๑,๐๙๘,๐๐๐.๐๐ ๖ ๘๒๘,๐๐๐.๐๐ ๗ ๑,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ 9 1,2๕๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๒ ๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๕๙๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๕๗ ๒๒,๘๙๙,๔๒๕.๐๐ ๖๑ ๒๔,๓๖๓,๔๕๕.๐๐ ๗๙ ๒๕,๕๙๐,๕๗๐.๐๐ ๑๐๕ ๓๘,๒๗๔,๓๓๐.๐๐ ๑๐1 58,476,460.00 
 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

2565 2564 2563 2562 2561



แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
0.00 10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.00

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา -
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2565 2564 2563 2562 2561



จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร  อบต.เสมาใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโีครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน ๔7 โครงการ งบประมาณ ๑๘,๗๒๑,๕๔๖ บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญตั ิ

การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ๑๕ ๒,๖๗๐,๐๐๐.๐๐ 

การสานต่อแนวทางพระราชด าริ - - 

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ๓ ๒๑,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการเกษตร ๒ ๗๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านสังคม ๘ ๑๒,๑๕๔,๘๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๓ ๓๖๕,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการศึกษา ๕ ๒,๒๓๒,๓๘๔.๐๐ 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 626,637.50 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน ๔ ๗๕๘,๓๖๒.๕๐ 

รวม ๔7 18,948,184.00 
 

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซย่นต์) 12,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์  

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ((เครื่องขยายเสยีงพร้อมสายสญัญาณและอปุกรณ์ต่อพ่วงครบชุด พร้อมติดตั้ง)   70,000 

ครุภณัฑ์ส านักงาน ( พัดลมแบบตดิผนังพร้อมอุปกรณ์และตดิตั้ง  ) 10,200 

  ครุภัณฑส์ านักงาน ( ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) 150,000 

  ครุภัณฑส์ านักงาน ( เครื่องปรับอากาศ) 198,000 

รวม 440,200 



 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.เสมาใหญ่ มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงาน          

ทีรับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑. การพัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ 
เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย 

๕๓๓,๘๖๒.๕๐ ส านักปลัด อบต. เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 

ให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

๒. การพัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. ส่งเสริมและสนับสนุน อปพร ให้ท าการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อปพร เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน ๘๐ คน 

๓. การพัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

๓๔,๕๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. เพ่ือสร้างความตะหนัก ในการลด
อุบัติเหตุในท้องถนน 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน 
และประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ลดอุบัติเหตุ 

๔. การพัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๙๐,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. เพ่ือฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ให้สามารถช่วยเจ้าพนักงาน ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสา ภัยพิบัติ จ านวน 
๕๐ คน 

๕. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนาหมู่ที๓่ บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ สงคริ
นทร์ถึงบ้านนายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ 

๒๒๙,๔๐๐.๐๐ กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ปลอดภัยสะดวกในการเดินทาง 

ขนาดกว้าง ๓.๔๐ เมตร 
ยาว ๓๑๐ เมตร หนา
๐.๐๕เมตร 

๖. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนาดอนบก หมู่ที่ ๔ ถนนเส้นหลักภายใน
หมู่บ้านบริเวณบ้านนางปราณี ไพรเขียว ไป บ้าย
นายสมบุญ เอกศิริ 

๒๒๙,๖๐๐.๐๐ กองช่าง เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร หนา๐.๐๕
เมตร 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ทีรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๗. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองแจ้งน้อย 
หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านร้อยตรีเจิด ไปสวนนาย
ประจวบ ช่างเหล็ก 

๒๒๙,๗๐๐.๐๐ กองช่าง 
เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวดปลอดภัย 

ขนาด ๕ เมตร ยาว ๒๔๒ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๘. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนติ้ว        
หมู่ที่ ๖ บริเวณจากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ถึง 
โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 

๒๒๘,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 
เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

ขนาด ๕ เมตร ยาว ๖๘๔ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๙. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง 
หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนายกุมภา ไปบ้านนาย
มงคล 

๒๒๘,๓๐๐.๐๐ กองช่าง 
เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาด ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐. 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย       
หมู่ที๙่ บริเวณเส้นทางจากหน้าวัดบ้านไร่อ้อยไป 
โคกหนองแวงบ้านหนองแจ้งน้อย 

๒๒๙,๗๐๐.๐๐ กองช่าง 

เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๑๓๐๐ เมตร หนา๐.๑๕
เมตร และขนาดกว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๑. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสีสุก         
หมู่ที่ ๑๐ บริเวณจากป่าช้าไปแยกนานายแพง 

๒๒๘,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 
เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร หนา๐.๑๕
เมตร 

๑๒. 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในเขตต าบลเสมาใหญ่ 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ กองช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ส าหรับครัว
เรืองและเพ่ือการเกษตร 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่เพ่ือ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ทีรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑๓. 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ -บริเวณบ้านนายถาวร     
ยศกลาง ไป สระมะค่าน้อย  

๒๒๙,๙๐๐.๐๐ กองช่าง 
เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร 

๑๔. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถนนสายบริเวณจาก 
บ้านนายทองค า แก้วอุดร ไปแยกบ้านนายด า 
กรวยสวัสดิ ์

๐.๐๐ กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ ๒๑๓ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

๑๕. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนใหญ่ หมู่
ที่ ๘ ถนนบริเวณจากสี่แยกบ้านนายมานิตย์ บุญ
มา ถึง ศูนย์คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกบ้านโนนใหญ่ 

๗๙,๒๐๐.๐๐ กองช่าง เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย  

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ ๘๖ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร 

๑๖. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางท่อเมนระบบน้ าประปา ขยายเขต
การให้บริการ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ บริเวณจาก
สามแยกหน้าบ้านของ น.ส.สวุรรณ มูลเสนา ถึง
ถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ 

๑๔๙,๔๐๐.๐๐ กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนบ้านโนนใหญ่ มีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง  

วางท่อเมนระบบ
น้ าประปา ขยายเขตการ
ให้บริการ PVC ขนาด Ø 
๒ นิ้ว ระยะทางประมาณ 
๙๓๕ เมตร 

๑๗. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบริเวณจาก 
บ้านนายแก้ว พันธ์สวัสดิ์ ไปบ้านนายบุญเยี่ยม 
ชวนนอก 

๒๒๙,๔๐๐.๐๐ กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
สะดวกปลอดภัย  

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ ๕๘๑ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

๑๘. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบริเวณจากซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน ไปบ้านนายบุญมี บรรดาศักดิ์ 

๐.๐๐ กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
สะดวกปลอดภัย  

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ ๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 



 ยุทธศาสตร์ โครงการ จ านวน
งบประมาณ 

หน่วยงาน          
ทีรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑๙. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถนนสายบริเวณข้างศาล
ปู่ตา ถึงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า สวนนาย
ประมวล ศรีศักดิ์นอก 

๒๒๙,๔๐๐.๐๐ กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ ๓๐๓ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร 

๒๐. การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่ 

๑,๑๖๗,๖๐๐.๐๐ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 

จัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน ๒ แห่ง โรงเรียน 
๔ แห่ง 

๒๑.  การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่ 

๖๗๒,๖๕๙.๐๐ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม(นม) 
อย่างเพียงพอ 

จัดอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๒ แห่ง โรงเรียน 
๔ แห่ง 

๒๒.  การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการส่งเสริมประสบการณ์ทางสังคมและจัด
งานวันเด็ก 

๒๐,๐๐๐.๐๐ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสมารถ
เด็ก 

นักเรียน ศพด ทั้ง ๒แห่ง
และนักเรียนทั้ง ๔ แห่ง 
ในต าบล  

๒๓.  การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้นอก
ห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒๙,๒๐๐.๐๐ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็ก
เล็ก 

จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์นอก
ห้องเรียนไห้กับเด็กเล็ก 

๒๔.  การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา  

๓๔๒,๙๒๕.๐๐ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง ๒ แห่ง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง       
๒ แห่ง เป็นค่าอาหาร
กลางวัน  
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๒๕.  การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ส านัก/กองคลัง เพ่ือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน เพ่ิม
ประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพพนักงาน
ท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

ปรับปรุง พัฒนา และ
จัดท าระบบฐานข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

๒๖.  การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการ อบต สัญจร และ บริการเคลื่อนที่ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. เพ่ือออกหน่วยให้บริการประชาชนใน
งานบริการต่างๆ 

จัดกิจกรรมให้บริการ
เคลื่อนที่ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ของ อบต.เสมาใหญ่ 

27. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 226,637.50 ส านักปลัด อบต. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.
เสมาใหญ่ตามที่กฎหมายก าหนด (กรณีครบ
วาระ กรณีแทนต าแหน่งว่าง ฯลฯ ) 

จัดเลือกตั้งทั้ง 11 
หมู่บ้าน 

28. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับคณะผู้ริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ และผู้
ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้ และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจอ านาจหนา้ที่  

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. 
พนักงาน ส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง ผู้น าชุมชน 

29. การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. เพ่ือให้มีสถานที่กลางในการรวบรวม
ข้อมูลช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุน อปท  

30. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมขึ้น
พ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่หมู่บ้าน 

๓1.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา้ ฯตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒันวรขัตติยราชนารี 

๓๐,๐๐๐.๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือป้องกันการเกิดโรค ระบาดในต าบล
เสมาใหญ่ 

ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
ต าบลและ บริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 
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32 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลเสมาใหญ่ 

๘๕,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในต าบล 

สนับสนุนงบประมาณ
สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล 

33 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน
เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

ด าเนินโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขจ านวน
หมู่บ้านละ ๓ โครงการ 

34 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน และบริหาร
จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อปท. 

๖๐,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. 
เพ่ือบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับ
ประชาชนในต าบลเสมาใหญ่  

จัดบริการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน ให้กับประชาชนใน
ต าบลเสมาใหญ่ 

35 การพัฒนาด้านสังคม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และ
เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ กองสวัสดิการสังคม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และ
เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ต าบลเสมา
ใหญ ่

จัดกิจกรรมให้ความรู้ 

๓6.  การพัฒนาด้านสังคม โครงการจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. เพ่ือสร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

37 การพัฒนาด้านสังคม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๘,๖๖๗,๕๐๐.๐๐ กองสวัสดิการสังคม เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

38 การพัฒนาด้านสังคม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ๓,๒๖๘,๓๐๐.๐๐ กองสวัสดิการสังคม เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ ผู้พิการได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 

39 การพัฒนาด้านสังคม โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๕๔,๐๐๐.๐๐ กองสวัสดิการสังคม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
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40 การพัฒนาด้านสังคม โครงการสงเคราะห์รถรับส่งเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสงเคราะห์รถรับส่งเด็กให้เข้าถึง
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เด็กเล็กท่ีเข้าเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสมา
ใหญ ่

41 การพัฒนาด้านสังคม โครงการวันผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ๐.๐๐ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทย 
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
และประเพณีสงกรานต์ 

42 การพัฒนาด้านสังคม โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลเสมาใหญ่ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ กองสวัสดิการสังคม เพ่ือขับเคลื่อนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
และสร้างแกนน าเยาวชนแต่ละหมู่บ้าน
เพ่ือเชื่อมเครือข่ายการท างานของสภา
เด็กและเยาวชน ต าบลเสมาใหญ่  

สมาชิกสภาเด็กและ
เยาวชน /คณะกรรมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
ต าบลเสมาใหญ่       

43 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

โครงการอุดหนุนปกครองอ าเภอบัวใหญ่ เพื่อจัด
งานรัฐพิธีงานพิธีต่างๆ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ส านักปลัด อบต. เพ่ือเป็นการบรูณาการการท างาน
ระหว่างส่วนราชการในพ้ืนที่อ าเภอบัว
ใหญ ่

อุดหนุนงบประมาณที่ท า
การอ าเภอบัวใหญ่เพื่อจัด
งานพิธตี่างๆ เช่น งานวนั
พ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาต ิ

44 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

โครงการประเพณีฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี และ
บัวไหมบัวใหญ่ 

๑๑,๐๐๐.๐๐ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือจัดงานประเพณีฉลอง
ชัยชนะท้าวสุรนารีและบัว
ไหมบัวใหญ่ 

45 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ๐.๐๐ กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมประชาชนเล่นกีฬาและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

จัดแข่งขันกีฬาประจ า
ต าบลเสมาใหญ่ 
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๔6.  การพัฒนาด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมัก
ชีวภาพ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

ส่งเสริมให้เกษตรกรให้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
และน้ าหมัดใช้เอง 

อบรมและจัดตั้งปุ๋ยอินทรีย์
และน้ าหมัดชีวภาพ 

๔7.  การพัฒนาด้านการเกษตร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๕๐,๐๐๐.๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

เพื่ออบรมให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.เสมาใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๓4 โครงการ จ านวนเงิน 18,503,984  บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๓4 โครงการ จ านวนเงิน 17,015,071 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๓ ๒,๕๓๓,๘๖๙.๙๒ ๑๓ ๒,๕๓๓,๘๖๙.๙๒ 

การสานต่อแนวทางพระราชด าริ     

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา ๒ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒ ๒๑,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการเกษตร ๑ ๑๙,๘๕๐.๐๐ ๑ ๑๙,๘๕๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านสังคม ๖ ๑๑,๐๒๗,๔๙๐.๐๐ ๖ ๑๑,๐๒๗,๔๙๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒ ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ ๒ ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการศึกษา ๓ ๒,๑๑๔,๕๐๔.๒๔ ๓ ๒,๑๑๔,๕๐๔.๒๔ 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 3 482,352.50 3 482,352.50 

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒ ๔๐,๔๔๐.๐๐ ๒ ๔๐,๔๔๐.๐๐ 

การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒ ๔๗๐,๕๖๔.๖๘ ๒ ๔๗๐,๕๖๔.๖๘ 

รวม ๓4 17,015,071.34 34 17,015,071.34 
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๑.  การพัฒนาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เงินส ารองจ่าย 
๕๓๓,๘๖๒.๕๐ ๔๔๒,๕๒๔.๖๘ ๔๔๒,๕๒๔.๖๘ ๙๑,๓๓๗.๘๒ 

๒.  การพัฒนาด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

๓๔,๕๐๐.๐๐ ๒๘,๐๔๐.๐๐ ๒๘,๐๔๐.๐๐ ๖,๔๖๐.๐๐ 

๓.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านนาหมู่ที๓่ บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ สงครินทร์ถึง
บ้านนายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ 

๒๒๙,๔๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ 

๔.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔ ถนนเส้นหลักภายในหมู่บ้าน
บริเวณบ้านนางปราณี ไพรเขียว ไป บ้านนายสมบุญ 
เอกศิริ 

๒๒๙,๖๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ 

๕.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองแจ้งน้อย   
หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านร้อยตรีเจิด ไปสวนนายประจวบ 
ช่างเหล็ก 

๒๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๐๐.๐๐ 

๖.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนติ้ว หมู่ที่๖ 
บริเวณจากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ถึง โรงเรียนบ้าน
หนองแจ้งน้อย 

๒๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๗.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่
ที่ ๗ บริเวณบ้านนายกุมภา ไปบ้านนายมงคล 

๒๒๘,๓๐๐.๐๐ ๒๑๑,๐๐๐.๐๐ ๒๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๓๐๐.๐๐ 

๘.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที๙่ 
บริเวณเส้นทางจากหน้าวัดบ้านไร่อ้อยไป โคกหนอง
แวงบ้านหนองแจ้งน้อย 

๒๒๙,๗๐๐.๐๐ ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๒๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๐๐.๐๐ 
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๙.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ 
๑๐ บริเวณจากป่าช้าไปแยกนานายแพง 

๒๒๘,๐๐๐.๐๐ ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ ๒๐๗,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๑๐.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในเขตต าบลเสมาใหญ่ 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๘๘,๘๖๙.๙๒ ๘๘,๘๖๙.๙๒ ๖๑,๑๓๐.๐๘ 

๑๑.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒ -บริเวณบ้านนายถาวร ยศ
กลาง ไป สระมะค่าน้อย 

๒๒๙,๙๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๙๐๐.๐๐ 

๑๒.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ 
ถนนบริเวณจากสี่แยกบ้านนายมานิตย์ บุญมา ถึง 
ศูนย์คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกบ้านโนนใหญ่ 

๗๙,๒๐๐.๐๐ ๗๑,๐๐๐.๐๐ ๗๑,๐๐๐.๐๐ ๘,๒๐๐.๐๐ 

๑๓.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการวางท่อเมนระบบน้ าประปา ขยายเขตการ
ให้บริการ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘ บริเวณจากสาม
แยกหน้าบ้านของ น.ส.สุวรรณ มุลเสนา ถึง
ถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ 

๑๔๙,๔๐๐.๐๐ ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ 

๑๔.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ถนนสายบริเวณจาก บ้าน
นายแก้ว พันธ์สวัสดิ์ ไปบ้านนายบุญเยี่ยม ชวนนอก 

๒๒๙,๔๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ 

๑๕.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถนนสายบริเวณข้างศาลปู่ตา 
ถึงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า สวนนายประมวล       
ศรีศักดิ์นอก 

๒๒๙,๔๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๒๒๙,๐๐๐.๐๐ ๔๐๐.๐๐ 

๑๖.  การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่ 

๑,๑๖๗,๖๐๐.๐๐ ๑,๑๒๙,๗๓๗.๐๐ ๑,๑๒๙,๗๓๗.๐๐ ๓๗,๘๖๓.๐๐ 
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๑๗.  การพัฒนาด้านการศึกษา วัสดุงานบ้านงานครัว ๖๗๒,๖๕๙.๐๐ ๖๗๒,๐๐๒.๒๔ ๖๗๒,๐๐๒.๒๔ ๖๕๖.๗๖ 

๑๘.  การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

๓๔๒,๙๒๕.๐๐ ๓๑๒,๗๖๕.๐๐ ๓๑๒,๗๖๕.๐๐ ๓๐,๑๖๐.๐๐ 

๑๙.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓๕,๗๑๕.๐๐ ๒๓๕,๗๑๕.๐๐ ๖๔,๒๘๕.๐๐ 

๒๐.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง ) อ าเภอบัวใหญ่ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๑.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 226,637.50 226,637.50 226,637.50 0.00 

๒๒.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๖๕๐.๐๐ ๑๙,๖๕๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ 

๒๓.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ฯตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๗๙๐.๐๐ ๒๐,๗๙๐.๐๐ ๙,๒๑๐.๐๐ 

๒๔.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
เสมาใหญ่ 

๘๕,๐๐๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ด าเนินการตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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26 การพัฒนาด้านสังคม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และเยาวชน 
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘,๙๒๐.๐๐ ๑๘,๙๒๐.๐๐ ๑๑,๐๘๐.๐๐ 

๒๗.  การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๘,๖๖๗,๕๐๐.๐๐ ๗,๙๓๗,๓๐๐.๐๐ ๗,๙๓๗,๓๐๐.๐๐ ๗๓๐,๒๐๐.๐๐ 

๒๘.  การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพความพิการ ๓,๒๖๘,๓๐๐.๐๐ ๒,๙๘๔,๔๐๐.๐๐ ๒,๙๘๔,๔๐๐.๐๐ ๒๘๓,๙๐๐.๐๐ 

๒๙.  การพัฒนาด้านสังคม เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๕๔,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๐.  การพัฒนาด้านสังคม โครงการสงเคราะห์รถรับส่งเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๑.  การพัฒนาด้านสังคม โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลเสมาใหญ่ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๘๗๐.๐๐ ๑๒,๘๗๐.๐๐ ๗,๑๓๐.๐๐ 

๓๒.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

โครงการอุดหนุนปกครองอ าเภอบัวใหญ่ เพื่อจัดงาน
รัฐพิธีงานพิธีต่างๆ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓.  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

โครงการประเพณีฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี และ    
บัวไหมบัวใหญ่ 

๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

34 การพัฒนาด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมัก
ชีวภาพ 
 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๘๕๐.๐๐ ๑๙,๘๕๐.๐๐ ๑๕๐.๐๐ 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการที่ อบต.เสมาใหญ่  ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัต ิ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหัวหนอง- เสมาใหญ่ 7,980,000.00 7,980,000.00 7,980,000.00 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่9 บริเวณเส้นทางจาก
หน้าวัดบ้านไร่อ้อยไป โคกหนองแวงบ้านหนองแจ้งน้อย 

497,700.00 497,000.00 0.00 

 
รายละเอียดรายการครุภัณฑ์บริการสาธารณะ  ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

 แผนงาน ประเภทครุภัณฑ์ รายการ จ านวนเงินที่ได้รับ
อนุมัติ 

ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ 12,000 12,000 12,000 

2 สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงพร้อมสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงครบชุด พร้อมติดตั้ง 

70,000 70,000 70,000 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

พัดลมแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง   10,200 10,140 10,140 

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 150,000 150,000 150,000 

เครื่องปรับอากาศ 198,000 - - 

 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๕ 
อบต.เสมาใหญ่ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔๙ ๓๘,๔๔๑,๗๕๐.๐๐ ๑7 11,147,7๐๐.๐๐ ๑5 11,010,869.92 ๑4 10,513,869.92 

๒.การสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๔ ๑,๔๙๓,๓๕๐.๐๐ - -     

๓.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

๖ ๖๑๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒ ๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๔.การพัฒนาด้านการเกษตร ๖ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑๙,๘๕๐.๐๐ ๑ ๑๙,๘๕๐.๐๐ 

๕.การพัฒนาด้านสังคม ๑๑ ๑๑,๙๒๔,๒๐๐.๐๐ ๘ ๑๒,๑๕๔,๘๐๐.๐๐ ๖ ๑๑,๐๒๗,๔๙๐.๐๐ ๖ ๑๑,๐๒๗,๔๙๐.๐๐ 

๖.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๔ ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓ ๓๖๕,๐๐๐.๐๐ ๒ ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ ๒ ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ 

๗.การพัฒนาด้านการศึกษา ๖ ๓,๑๘๗,๑๖๐.๐๐ ๕ ๒,๒๓๒,๓๘๔.๐๐ ๓ ๒,๑๑๔,๕๐๔.๒๔ ๓ ๒,๑๑๔,๕๐๔.๒๔ 

๘.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 9 1,2๕๐,๐๐๐.๐๐ 5 626,637.50 3 482,352.50 3 482,352.50 

๙.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒ ๔๐,๔๔๐.๐๐ ๒ ๔๐,๔๔๐.๐๐ 

๑๐.การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๔ ๗๓๐,๐๐๐.๐๐ ๔ ๗๕๘,๓๖๒.๕๐ ๒ ๔๗๐,๕๖๔.๖๘ ๒ ๔๗๐,๕๖๔.๖๘ 

รวม ๑๐1 58,476,460.00 49 27,425,884 ๓6 25,492,071.34 ๓5 24,995,071.34 
 

 



แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร ์
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แผนการด าเนนิการ
ท ัง้หมด

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 

38,441,750.00

1,493,350.00

610,000.00

210,000.00

11,924,200.00

530,000.00

3,187,160.00

850,000.00

100,000.00

730,000.00

58,076,460.00

11,147,700.00

0

21,000.00

70,000.00

12,154,800.00

365,000.00

2,232,384.00

400,000.00

50,000.00

758,362.50

27,199,246.50

11,010,869.92

21,000.00

19,850.00

11,027,490.00

305,000.00

2,114,504.24

255,715.00

40,440.00

470,564.68

25,265,433.84

10,513,869.92

21,000.00

19,850.00

11,027,490.00

305,000.00

2,114,504.24

255,715.00

40,440.00

470,564.68

24,768,433.84

0.00 10,000,000.0020,000,000.0030,000,000.0040,000,000.0050,000,000.0060,000,000.0070,000,000.00

ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เบิกจ่าย ลงนามสัญญา อนุมัติงบประมาณ แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด



 

รายงานสรุปผลการจัดซื้อครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ปี ๒๕๖๕ 
อบต.เสมาใหญ่ บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา  

แผนงาน/โครงการ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
 

งบประมาณ จ านวน 
 

งบประมาณ จ านวน 
 

งบประมาณ จ านวน 
 

งบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) 1 เครื่อง  12,000 1 12,000 1 12,000 1 12,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(เครื่องขยายเสียงพร้อมสายสัญญาณและอุปกรณ์
ต่อพ่วงครบชุด พร้อมติดตั้ง)   

1 ชุด 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 ( พัดลมแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง  ) 12 ตัว  20,400 6 10,200 6 10,200 6 10,140 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน ( ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และ
ติดต้ัง) 

1 ชุด 150,000 1 150,000 1 150,000 1 150,000 

  ครุภัณฑ์ส านักงาน ( เครื่องปรับอากาศ) 4 เครื่อง 198,000 1 198,000 - - - - 
 



 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.เสมาใหญ่ ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยต่างๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย 

                
 

        
 

ช่วยเหลือประชาชน ด้านการด ารงชีพ กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 

         
 

 
 



 
     โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเสมาใหญ่ หมู่ที่ ๑ ถนนสายบริเวณข้างศาลปู่ตา 

ถึงบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าสวนนายประมวล ศรีศักดิ์นอก 

    

            
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒บริเวณบ้านนายถาวร ยศกลาง ไป สระมะค่าน้อย 

     
 

      



 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนา หมู่ที่ ๓  
บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ สงครินทร์ถึงบ้านนายเกียรติศักดิ์ สาครวรรณศักดิ์ 

   
 

    
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนบก หมู่ที่ ๔  

ถนนเส้นหลักภายในหมู่บ้านบริเวณบ้านนางปราณี ไพรเขียว ไป บ้านนายสมบุญ เอกศิริ 

       
 

    



 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ ๕ บริเวณบ้านร้อยตรีเจิด ไปสวนนายประจวบ ช่างเหล็ก 

    
 

        
 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านโนนติ้ว หมู่ที่ ๖ บริเวณจากบ้านนายอดุลย์ กุพันธ์ ถึง โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 

    
 

      
 
 



 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ บริเวณบ้านนายกุมภา ไปบ้านนายมงคล 

    
 

   
 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘  
ถนนบริเวณจากสี่แยกบ้านนายมานิตย์ บุญมา ถึง ศูนย์คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกบ้านโนนใหญ่ 

     
 

            



 

โครงการวางท่อเมนระบบน ้าประปา ขยายเขตการให้บริการ บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘  
บริเวณจากสามแยกหน้าบ้านของ น.ส.สุวรรณ มูลเสนา ถึงถนนลาดยาง ทางหลวงหมายเลข นม. ๑๐๒๒ 

       
 

          
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่อ้อย หมู่ที่ ๙  

บริเวณเส้นทางจากหน้าวัดบ้านไร่อ้อยไป โคกหนองแวงบ้านหนองแจ้งน้อย 

         
 

     
 



 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโนนสีสุก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณจากป่าช้าไปแยกนานายแพง 

   
 

    
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแจ้งสว่าง หมู่ที่ ๑๑  
ถนนสายบริเวณจาก บ้านนายแก้ว พันธ์สวัสดิ์ ไปบ้านนายบุญเยี่ยม ชวนนอก 

    
 

   
 



อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ 
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่าและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตต าบลเสมาใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเคราะห์รถรับส่งเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ 

 
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 

๓๔ 
 



โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

       
 
 

       
 

โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อด าเนินการตามโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

        
 

      



 
โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลเสมาใหญ่  

โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีอันตรายเกษตร ปรับเปลี่ยนชีวิต  
ลดสารพิษในเกษตรกร 

          
 

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  
 

   
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการประเพณีฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี และบัวไหมบัวใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม) ) 
ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 

   
 

 
 
 



 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

     
 

   
โครงการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลเสมาใหญ่ 

    
 

 
 



 
โครงการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลเสมาใหญ่ 

     
 

       
 

โครงการอุดหนุนปกครองอ าเภอบัวใหญ่ เพื่อจัดงานรัฐพิธีงานพิธีต่างๆ 

             
 

       
 



 
โครงการรักษ์น ้า รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 

  
 

 

   
 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี และเยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 

       
 

        
 
 
 
 



 

โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน ้าหมักชีวภาพ 

      
 

                      
โครงการพัฒนาศักยภาพส าหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้างและผู้น าชุมชน 

      
 

     



 

อุดหนุนโครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(สถานที่กลาง ) อ าเภอบัวใหญ่ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

 
 

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการที่ อบต.เสมาใหญ่  ได้รับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565  

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหัวหนอง- เสมาใหญ่ 

        
 

   
 

ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องขยายเสียงพร้อมสายสัญญาณและอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุด พร้อมติดตั้ง)   

 
 
 
 
 
 
 
 

พัดลมแบบติดผนังพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง   
 
 
 
 
 
 
 



 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์ )    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ. คณะกรรมการ 
   ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอุเทน ศรีนอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสมาใหญ่ ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายรุ่งโรจน์ บรรดาศักดิ์ รองนายก อบต.เสมาใหญ่ ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายพรเทพ กิติกรวรากุล รองนายก อบต.เสมาใหญ่ ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายทุเรียน หมั่นการ สมาชิกสภา อบต. - - - 

นายประหยัด ทองนอก สมาชิกสภา อบต. - - - 

นายกิตติศักดิ์ ไพรเขียว สมาชิกสภา อบต. - - - 

นายเพิ่มพร ดีใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายอุทิศ จิตตะมาก ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายสมสรรค์ ภูมินอก ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

นายนที ทองใบ ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นางจุฑามาส พลเยี่ยม  ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายสมศักดิ์ เมืองแสน  ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายหนูเลื่อน พันธ์สวัสดิ์  ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นางสุวรรณี เทพค าดี ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นางปราสาน การถาง ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นางนลินภัสร์ ชนาธรศรีสมบตัิ ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต. ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายจักรกฤษ เลไธสง หัวหน้าส านักปลัด ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

   ๒. คณะกรรมการ ติดตามแผน  
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสุพรรณ ขันนอก สมาชิกสภา อบต. ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายคมกฤษดิ์ วาเสนัง สมาชิกสภา อบต. ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายเขียม จ าปาทอง สมาชิกสภา อบต. ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นางเทวี แสงทิพา ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นางจรรยา กุพันธ์ ผู้แทนประชาคมต าบล - - - 

นางวิีรภรณ์ นิกระโทก ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายประเสริฐ เสริฐประสม ผู้แทนภาคราชการ - - - 

นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ผู้อ านวยการกองช่าง ๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายสายันต์ พันธ์วัง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร (กรรมการ /เลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ฯ 

๐๔๔๙๗๖๒๑๘ - - 

นายสมชาย กุลนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผน ฯ) - - - 

นายบุญเยี่ยม ชวนนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ - - - 

 




