
    
 
 
 
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

*********************** 
 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การ
ใช้จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อ สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ จึงขอประกาศผล
การดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ ดังนี้ 

 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่  
“ส่งเสริมอาชีพ ดูแลการศึกษา ประชามีส่วนร่วม แหล่งรวบรวมภูมิปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน

อย่างยั่งยืน” 
 
ข. พันธกิจ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ มีดังนี้ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ คน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ

พ่ึงตนเองได้  
2. กําหนดแนวทาง เป้าหมาย และวิธีการในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
3. ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการของ อบต. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
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4. ส่งเสริมพัฒนาด้านจิตใจ การศึกษา กีฬา นันทนาการ สุขภาพอนามัยให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  
6. อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ ได้กําหนดยุทธศาสตร์และ

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. การพัฒนาด้านคนและสังคม 

แนวทางท่ี 1.1  ด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 1.2  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี 1.3  ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
แนวทางท่ี 1.4  ด้านนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา 
แนวทางท่ี 1.5  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี 1.6  ด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี 1.7  ด้านสวัสดิการและสงเคราะห์ 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
แนวทางท่ี 2.2 ส่งเสริมการตลาดชุมชนสินค้าพ้ืนเมือง 
แนวทางท่ี 2.3 สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุน ธนาคารหมู่บ้าน 
แนวทางท่ี 2.4 การแทรกแซงราคาผลิตผล  การสร้างอาคารยุ้งฉาง 
แนวทางท่ี 2.5 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
แนวทางท่ี 2.6  แหล่งท่องเท่ียวรวมท้ังกิจกรรมเก่ียวกับการท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2.7  การแก้ไขการว่างงาน 

3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 3.1 การคมนาคมท้ังทางบก ทางน้ํา 
แนวทางท่ี 3.2 ไฟฟ้าสาธารณะ 
แนวทางท่ี 3.3 การระบายน้ํา 
แนวทางท่ี 3.4 การผังเมือง 

4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
แนวทางท่ี 4.1 แหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
แนวทางท่ี 4.2 แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 

5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี 5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
แนวทางท่ี 5.2 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ กิจกรรมของ อบต.และ
การบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
แนวทางท่ี 5.3 การพัฒนาบุคลากร 
แนวทางท่ี 5.4 การพัฒนารายได้ 
แนวทางท่ี 5.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี 5.6 จัดให้บริการประชาชน 
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6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางท่ี 6.1 สร้างจิตสํานึกและตระหนักให้การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางท่ี 6.2 ป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 6.3 บําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์แหล่งน้ํา 
                   และป่าไม้ 
แนวทางท่ี 6.4 การกําจัดขยะมูลฝอย 
แนวทางท่ี 6.5 การบําบัดน้ําเสีย 
 
 

ง. การวางแผนพัฒนา 
 
องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี 

(พ.ศ. 2556-2558) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ีก่อนนํามา
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) 
เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และได้ดําเนินการโครงการตามแผนประจําปีงบประมาณ 2556 รวม   
51  โครงการ  งบประมาณ    13,150,123.16 บาท   สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
1. การพัฒนาด้านคนและสังคม 38 11,243,238.16 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - 
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8 1,506,400 
4. การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 2 137,000 
5. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 3 227,340 
6. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 

รวม 51 13,113,978.16 
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แผนภูมิ แสดงโครงการท่ีได้ดําเนินการในแผนพัฒนา 3 ปี ประจําปี 2556 ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ 
 

โครงการในแผนพัฒนา 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ แสดงงบประมาณท่ีได้ดําเนินการในแผนพัฒนา 3 ปี ประจําปี 2556 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ 
 

งบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี 
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23.83%

76.17%

จํานวนโครงการท่ีดําเนินตามแผน 

จํานวนโครงการท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการตามแผน

แผนภูมิ แสดงความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายแผนพัฒนาสามปี ประจําปีงบประมาณ
2556 ขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

รายละเอียดผลการดําเนินงานโครงการประจําปี 2556 ขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ 
 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 
1 การพัฒนาด้านคนและ

สังคม 
1. ซ้ือวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เงินอุดหนุนทั่วไป 3,300 เพื่อป้องกันการเกิด

โรคพิษสุนัขบ้า 
จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าน 

  2. กองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่

เงินอุดหนุนทั่วไป 65,000 เพื่อสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริม ดูแลด้าน
สุขภาพ 

  3. ระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน เงินรายได้ 43,460 เพื่อให้ประชาชนที่
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ได้รับบริการอย่าง
ทันท่วงที 

ประชาชนได้รับบริการ
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้
อย่างทันท่วงท ี

  4. โครงการอําเภอ..ยิ้มเคล่ือนที่ 
ประจําป ี2556 

เงินรายได้ 14,955 เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เอดส์ได้รับ
สวัสดิการที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยโรคเอดส์มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

  5. อุดหนุน อสม. 9 หมู ่ เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับสวัสดิการที่ดี 

อสม. ทั้ง 9 หมู ่ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณ 

  6. โครงการประเพณีแข่งเรือยาว เงินรายได้ 
 

30,000 เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
การแข่งขันเรือยาว 
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในตําบล 
 

จัดงานประเพณีแข่งขัน
เรือยาว ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมและเป็นกร
ส่งเสริมการสืบสาน
ประเพณีต่อไป 
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  7. อาหารเสริม(นม) ทั้ง 4 
โรงเรียน 

เงินรายได้ 
 

1,104,181.14 เพื่อต้องการให้เด็ก
ได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วน 
 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียนทั้ง 4 
โรงเรียน ทําให้เด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
เสริม (นม) 
 

  8. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ภูมิพลอดุลยเดชเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิม 5 ธันวามหาราช 

เงินรายได้ 
 

59,065 เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติถวายความ
จงรักภักดี และ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

จัดงานวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 
ประชาชนไดแ้สดงความ
จงรกัภักดีตอ่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

  9. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในตําบลจรเข้ใหญ่ 
จํานวน 4 โรงเรียน 

เงินรายได้ 
 

1,352,000 ต้องการให้นักเรียน
มีอาหารกลางวัน
รับประทานอยา่ง
ทั่วถึง 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้กับเด็กได้รับ
ประทานอาหารอย่าง
ทั่วถึง 

  10.โครงการนิทรรศกาลแผนการ
ลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบคมนาคมขนส่ง 
 

เงินรายได้ 
 

14,000 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ 

ประชาชนได้รับการ
เรียนรู้และวิธกีารพัฒนา
ในด้านต่างๆ 

  11. อุดหนุนโครงการพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

เงินรายได้ 
 

60,000 เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา 
 

โครงการครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนทั้ง 
4 โรงเรียน ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ 

  12. ค่าอาหารกลางวัน ศพด.  
บ้านจรเข้ใหญ่และศาลาท่าทราย 

เงินรายได้ 
 

261,300 เพ่ือให้เดก็เล็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวนัอย่าง
เพียงพอ 
 

เด็กเล็กไดร้ับประทาน
อาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอ 

  13. โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจาํปี 2556 

เงินรายได้ 
 

37,994 เด็กได้ตระหนกัถึง
คุณค่าบทบาท และ
ความสําคัญของ
ตนเอง 
 

จัดกิจกรรมวันเด็ก ทํา
ให้เด็กได้กล้าแสดงออก
มากขึ้น 

  14. วัสดุการศึกษา เงินรายได้ 
 

50,000 เพื่อให้เด็กมีวัสดุ
การศึกษาที่มี
คุณภาพและ
เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 
 

จัดซ้ือวัสดุการศึกษา
ให้กับเด็กทําให้เด็กมี
วัสดุที่เหมาะสมกับความ
ต้องการต่อการเรียนรู้ 

  15. โครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย ประจําปี 2556 

เงินรายได้ 
 

19,110 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับสวัสดิการที่ดี 

สร้างบ้านให้กับผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเร่ืองที่
อยู่อาศัย 
 

  16. โครงการบัณฑิตน้อย เงินรายได้ 
 

13,824 เพื่อให้เด็กปฐมวัย
และผู้ปกครอง
ภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จด้าน
การศึกษา 
 

จัดโครงการบัณฑิต
บัณฑิตน้อย ให้กบัเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.จรเข้ใหญ ่
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  17. โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน 
วิสาขบูชาโลก 

เงินรายได้ 
 

19,935  เป็นการเสริมสร้าง
คุณธรรมให้กับ
ประชาชนในตําบล
จรเข้ใหญ่ 

จัดโครงการพุทธชัยยัน
ตรีวัดจรเข้ใหญ่ ทําให้
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมด้านคุณธรรม 
 

  18. อุดหนุนโครงการแห่เทยีน
อําเภอบางปลาม้า 

เงินรายได้ 
 

20,000 เพื่อให้ประชาชน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงาม 

อุดหนุนโครงการแห่
เทียนพรรษาอําเภอบาง
ปลาม้า 
 

  19. โครงการแห่เทียนพรรษา
ประจําป ี2556 

เงินรายได้                                                                                                                                                
 

37,015 เพื่อให้ประชาชน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงาม 

ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น 
 

  20. โครงการจัดงานวันแม ่ เงินรายได้ 
 

14,930 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ถวายความจงรักภักดี 
และสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 
ธันวาคม ถวายแสวง
ความจงรักภกัดี  
 

  21. โครงการปกป้องสถาบัน เงินรายได้ 
 

36,145  เพื่อปลุกจิตสํานึก
ให้คนไทย ได้เกิด
ความจงรักภกัดี 
ปกป้อง และเทิดทูน
ต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งให้การ
สนับสนุนกิจกรรม 
เทิดพระเกียรติใน
ทุกโอกาส 
 

จัดโครงการปกป้อง
สถาบันทําความดีเฉลิม
พระเกียรติ 

  22. เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

12,000 เพื่อให้ผู้ป่วยโรค
เอดส์ได้รับ
สวัสดิการที่ดีขึ้น 
 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับ
สวัสดิการที่ดีขึ้น 

  23. เบี้ยยังชีพผู้พกิาร เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

524,500 เพื่อให้ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการที่ดีขึ้น 

ผู้พิการได้รับสวัสดิการ
และทําให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

  24. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

6,718,800 เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับสวัสดิการที่ดี 

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 
 

  25. โครงการฝึกอาชพีการทาํ
พวงกุญแจสําหรับผู้สูงอายุ และ
สตรีตําบลจรเข้ใหญ่ 

เงินรายได้ 
 

9,280 เพ่ือพัฒนาอาชีพ
ให้กับสตรี ทําให้มี
งานทําและเพ่ิมรายได ้

สตรีในตําบลจรเขใ้หญ่
ได้รับการพัฒนาฝีมือ ทาํ
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

  26. เงินอุดหนุนยาเสพติด เงินอุดหนุนทั่วไป 
 

50,000 ประชาชนและ
เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 

  27. โครงการอบรมเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติด 

เงินรายได้ 
 

53,334 เพ่ือพัฒนาส่งเสริม
อาชีพให้ประชาชนมี
อาชีพและเป็นการ
เพ่ิมรายได ้

จัดโครงการส่งเสริม
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
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  28. โครงการจัดต้ังหมู่บ้านคนดี
ศรีสุพรรณ  ปี 2556 

เงินรายได้ 
 

208,701 ประชาชนและ
เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด 

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานตามโครงการ 
 

  29. โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน ประจําป ี56 

เงินรายได้ 15,880 ประชาชนไดร้ับความ
อบอุ่น รกัสามัคคี 

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้เกิดความอบอุ่น
ในครอบครัว ตําบล 
 

  30. โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และรดน้ําผู้สูงอาย ุ

เงินรายได้ 18,683 คนในตําบลใช้ชีวิตอยู่
ในครอบครัวอย่าง
อบอุ่น  มีความสุข 

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้เกิดความรัก
สามัคคี แก่ผู้สูงอาย ุ
 

  31. โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เงินรายได้ 1,000 คนในตําบลรว่มใจ
เพ่ือเป็นการปฏิบัติ
ธรรมพรอ้มกัน 

ทําให้ประชาชนได้
ร่วมกันถือศีลช่วง
เข้าพรรษา 
 

  32. โครงการประเพณีแข่งขัน
เรือยาว 12 ฝีพาย เทศกาลออก
พรรษา ปี 56 

เงินรายได้ 44,150 เป็นการสืบทอด
ประเพณ ี

เยาวชนและคนในตําบล
ได้รับรู้ถึงการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมอัน
ดีงานและสืบสานกัน
ต่อไป 
 

  33. โครงการแข่งขันเรือยาว
ประเพณี (เทศกาลสาทรไทย) 

เงินรายได้ 50,000 เป็นการสืบทอด
ประเพณ ี

เยาวชนและคนในตําบล
ได้รับรู้ถึงการอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมอัน
ดีงานและสืบสานกัน
ต่อไป 
 

  34. โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ  
ปี 56 

เงินรายได้ 9,726 ส่งเสริมให้พนักงาน 
พนักงานจ้าง ไดเ้ล่น
กีฬา 
 

ทําให้มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

  35. โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง นักเรียน ศพด.  
จรเข้ใหญ่ 

เงินรายได้ 5,000 ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
และเดก็ได้รับทราบ
แผนการเรียนการ
สอน 
 

ผู้ปกครองและเด็กนกัเรียน
ได้รับความรูเ้พ่ิมเตมิ 

  36. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไข้เลือดออก 

เงินรายได้ 56,072.02 ประชาชนในตําบล
ได้รับการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออกอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจดัโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก 

  37. โครงการจัดทําแผนชุมชน/
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ย.2557 – 
2559) 

เงินรายได้ 11,251 ประชาชนไดเ้สนอ
ความต้องการของแต่
ละหมู่บ้านเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนา
ให้ตําบลได้รับ
ผลประโยชนม์ากขึ้น 
 

อบต.สนับสนุนให้มกีารลง
พ้ืนที่เพ่ือจดัทําแผนต่างๆ
เพ่ือนํามาจัดทําแผนของ 
อบต. และใช้เป็นแนว
ทางการดําเนินงานของ 
อบต. 
 

  38. โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน ประจําป ี2556 

เงินรายได้ 108,647 เพ่ือเป็นการถวาย
พระราชกุศลแด่
สมเด็จพระเทพฯ 

จัดโครงการบรรพชา
สามเณรภาคฤดรู้อนทําให้
ได้รับความรู้ด้านคุณธรรม 
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 รวม 38 โครงการ  11,243,238.16 
 

  

3 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า 
คสล. หมู่ 2 หมู่ที ่5  และ 
หมู่ที่ 9 

เงินรายได้ 
 

550,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ทางสัญจรสะดวก 

ก่อสร้างทางเดินเท้า 
คสล. หมู่ 2 หมู่ที ่5  
และหมู่ที่ 9 
 

  2. โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 5 หมู่ที ่6 หมู่ที่ 7 และ
ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8  

เงินรายได้ 
 

538,000 เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนในการสัญจร 
ไป มา ดีขึ้น 
 

มีถนนใช้ในการสัญจรไป 
มา ในตําบลดีขึ้น 

  3. โครงการลงลูกรังซ่อมแซม
ถนนบ้านดอนหนามแดง หมู่ที ่7 
บริเวณบ้านนางสุวรรณ  
ประพันธ์พกัตร์ ถึงบ้านนายสนั่น 
การภักดี 
 

เงินรายได้ 
 

42,800 เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ดีขึ้น 

สนับสนุนการซ่อมแซม
ถนนในตําบลให้ดีขึ้น 
 
 

  4. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนนสายบา้นทับน้ํา หมู่ที่ 4 
บริเวณบ่อปลานางละเอยีด ลออ
เอี่ยม และบริเวณนานายคํารณ 
ลออเอี่ยม 
 

เงินรายได้ 
 

9,900 เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนไว้ใช้ประโยชน์
ในการสัญจร 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
สายบ้านทบัน้ํา หมู่ที่ 4 

  5. โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ 5 
และ หมู ่8 และ หมู ่9 

เงินรายได้ 
 

78,500 เพื่อให้ประชาชนมี
ทางสัญจรที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนนหมู่ที่ หมู่ 
5 และ หมู่ 8 และ  
หมู่ 9 
 

  6. โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก ถนนสายบ้านโพธิ์ศรี - บ้าน
ดอนหนามแดง 

เงินรายได้ 
 

97,900 เพื่อใช้ประโยชน์
ของคนในชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก 
ถนนสายบา้นโพธิ์ศรี – 
บ้านดอนหนามแดง 
 

  7. โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกสายบ้านจรเข้ใหญ่ - บ้าน
ดอนผักเส้ียน 

เงินรายได้ 94,300 เพื่อให้ประชาชนมี
ทางสัญจรที่
สะดวกสบายขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
สายบ้านจรเข้ใหญ่ - 
บ้านดอนผักเส้ียน 
 

  8. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนนสายบา้นศาลาท่าทรายไป
บ้านสะพานบริเวณเชื่อมถนน 
คสล. ท่าทราย ถึงบา้น 
นายอัครเดช  ทรงวินัย 

เงินรายได้ 
 

95,000 เพื่อให้ประชาชนมี
ทางสัญจรที่สะดวก 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน
สายบ้านศาลาท่าทราย
ไปบ้านสะพานบริเวณ
เชื่อมถนน คสล. ท่า
ทราย ถึงบ้าน 
นายอัครเดช  ทรงวินัย 
 

 รวม 8 โครงการ  1,506,400   
4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 1. โครงการขุดลอกเปิดทางน้ํา

คลองลําบัวบริเวณประตูน้ําถนน
คันกั้นน้ําชลประทาน หมู่ที่ 4 หมู่
ที่ 9 

เงินรายได้ 
 

37,200 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําไว้ใช้อย่างทัว่ถึง 

เปิดทางน้ําคลองลําบัว
บริเวณประตูน้ําถนนคัน
กั้นน้ําชลประทาน หมู่ที่ 
4 หมู่ที่ 9 
 

  2. โครงการขุดลอกลําราง
สาธารณะบา้นดอนหนามแดง 
หมู่ที่ 7 

เงินรายได้ 99,800 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําไว้ใช้อย่างทัว่ถึง 

ขุดลอกลํารางสาธารณะ
บ้านดอนหนามแดง หมู่
ที่ 7 
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 รวม 2 โครงการ  137,000 
 

  

5 การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

1. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วนตําบล และ
ผู้นําชุมชน อบต. จรเข้ใหญ่ 

เงินรายได้ 
 

107,520 เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การบริหารงาน
ภายในองค์กร และ
รากหญ้า 

จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล และผู้นํา
ชุมชน ทําให้องค์กรมี
การพัฒนาในด้านต่างๆ  
 

  2. โครงการจัดทําแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เงินรายได้ 
 

89,820 เพื่อปรับปรุงการ
พัฒนาการจัดเกบ็
ภาษีให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินทาํให้
ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

  3. ค่าเช่าที่ดินวัดจระเข้ใหญ ่ เงินรายได้ 
 

30,000 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเช่าที่ดนิของของ 
อบต. จระเข้ใหญ ่
 

จ่ายเป็นค่าเช่าที่ดิน
ให้กับวัดจระเข้ใหญ ่

 รวม 3 โครงการ  227,340   
 รวมท้ังสิ้น 51 โครงการ  13,113,978.16   

 
 

 
จ. ผลการดําเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่  ได้ดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 

2556 ในเขตพ้ืนท่ี  โดยได้รับความร่วมมือ  การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ  และ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ี จนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ี
และพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 
 

1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเส่ียง   สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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2.  โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายบ้านทับน้ํา หมู่ท่ี 4  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   

 
3.  โครงการโครงการฝึกอาชีพการทําพวงกุญแจสําหรับผู้สูงอายุ และสตรีตําบลจรเข้ใหญ่  สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.  โครงการจัดตั้งหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ปี 2556  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
การพัฒนาด้านคนและสังคม 
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5.  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก  สอดคล้องกับการพัฒนาด้านคนและสังคม 
 

     
 
6. โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะบ้านดอนหนามแดง หมู่ท่ี 7   สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา 
 

        
 
 
7. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล และผู้นําชุมชน  
อบต.จรเข้ใหญ่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
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8. โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 7 และโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 8 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

        
 
9. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายบ้านศาลาท่าทรายไปบ้านสะพานบริเวณเช่ือมถนน คสล. 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

       
 
10. โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายบ้านทับน้ํา หมู่ท่ี 4  บริเวณบ่อปลานางละเอียด ละออเอ่ียม  
และบริเวณนานายคํารณ ละออเอ่ียม  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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11. โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนบ้านดอนหนามแดง หมู่ท่ี 7 บริเวณบ้านนายสุวรรณ  
ประพันธ์พัฒน์  ถึงบ้านนายสนั่น  กรรภักดี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

        
12. โครงการอําเภอ..ย้ิมเคล่ือนท่ี ประจําปี 2556  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคนและสังคม 
 

      
ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ

ประสงค์จะเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะ   การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่ หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบลจรเข้ใหญ่  เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป 
 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  19  ธันวาคม  พ.ศ. 2556 
 
 
 

 


