
รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.นาใหญ่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

.................................. 
 

๑. แผนงานงบกลาง 
๑. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน  ๑๑,๖๘๖,๒๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน  ๑๑,๓๗๑,๘๐๐.-บาท 

๒. เบี้ยยังชีพความพิการ 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน    ๒,๘๖๘,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน    ๒,๗๑๔,๘๐๐.-บาท 

๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๑๘๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน        ๖๕,๕๐๐.-บาท 

๔. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 

๕. เงินส ารองจ่าย 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๔๙๓,๖๒๕.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๔๙๓,๔๐๙.-บาท 
รวมงบประมาณอนุมัติ จ านวน  ๑๕,๓๗๗,๘๒๕.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน  ๑๔,๗๙๕,๕๐๙.-บาท 

   

 ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-ไม่มีโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่าย 

 

๓. แผนงานการศึกษา 
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๘๙,๔๗๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๘๙,๔๗๐.-บาท 

๒. โครงการเลี้ยงปลาในบ่อดิน  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๒๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๒๐,๐๐๐.-บาท 

๓. โครงการเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๔๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๔๐,๐๐๐.-บาท 

๔. อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๑๘๕,๔๖๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๑๘๕,๔๖๐.-บาท 
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๕. อุดหนุนอาหารกลางวัน 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน    ๑,๔๕๑,๒๖๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน    ๑,๔๕๑,๒๖๐.-บาท 
รวมงบประมาณอนุมัติ จ านวน  ๑,๗๘๖,๑๙๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน   ๑,๗๘๖,๑๙๐-บาท 

 

 ๔. แผนงานสาธุรณสุข 
  ๑. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๘๖,๕๓๕.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๘๖,๕๓๕.-บาท 

๒. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนฯ  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๖๓,๓๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๖๓,๓๐๐.-บาท 

๓. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 

๔. โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กฯ 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๒๓,๗๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๒๓,๗๐๐.-บาท 

๕. โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค ์
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๖๓,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๖๓,๐๐๐.-บาท 
รวมงบประมาณอนุมัติ จ านวน     ๓๘๖,๕๓๕.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน     ๓๘๖,๕๓๕.-บาท 

 

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๑. ทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส  

งบประมาณอนุมัต ิ จ านวน      ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๑๔๘,๐๐๐.-บาท 
รวมงบประมาณอนุมัติ จ านวน   ๑๕๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน   ๑๔๘,๐๐๐.-บาท 

 

 ๖. แผนงานเคหะและชุมชน 
๑. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๘ (จากที่นางบัวสอน หารสระคู ถึงที่  นางจิราพร                

เศษวงศ)์  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๒๔๖,๘๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๒๔๖,๘๐๐.-บาท 
 
 

 



   - ๓ - 
 

๒. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่  ๑๐ (จากที่นายสมาน วิชัย ถึงถนนลาดยางสาย                 
บ้านป่าม่วง - บ้านโพนยานาง)  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๒๒๙,๘๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๒๒๙,๘๐๐.-บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๓ (จากที่นายอ านวย ค าอ่อน ถึงที่นางปราณี แสนชมภู)
  งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๒๒๖,๘๐๐.-บาท 

เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๒๒๖,๘๐๐.-บาท 
๔. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๑๑ (จากที่นายสุบิน ศรีบุญ ถึงที่นางเรียบ โวอ่อนศรี )

  งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๒๓๖,๘๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๒๓๖,๘๐๐.-บาท 

๕. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๑๓ (จากที่นายประวิตร์ วิชัย ถึง ที่นายเสงี่ยม หลงเชิง)
  งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๓๑๙,๗๐๐.-บาท 

เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๓๑๙,๗๐๐.-บาท 
๖. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๑ (จากที่นางนงเยาว์ เชียงใหม่ ถึง บ้านนางทา เวโน)

  งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๒๖๕,๗๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๒๖๕,๗๐๐.-บาท 

๗. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๑๐ (จากที่นางบุญ ภูสนาม ถึงที่ นายพรมมา สาโดด)
  งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๔๘๙,๕๐๐.-บาท 

เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๔๘๙,๕๐๐.-บาท 
๘. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๑๕ (จากประปา หมู่ที่ ๑๕ ถึงที่นายประดิษฐ์ เศษวงศ์)

  งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๓๑๙,๗๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๓๑๙,๗๐๐.-บาท 

๙. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๕ (จากที่นางบุญเลี้ยง ปีไหน ถึงท่ีนางวรรณา สิงห์นันท์) 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๓๑๙,๗๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๓๑๙,๗๐๐.-บาท 

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๗ (จากที่นางสะอาด ลุนวิตร ถึงที่ นายประยงค์                  
เศษวงศ)์  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน        ๕๓,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน        ๕๓,๐๐๐.-บาท 

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๗ (จากที่นายจีระพนธ์ ยมรัตน์ ถึง ที่นายเหลือ                     
เศษวงศ)์  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๓๑๙,๗๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๓๑๙,๗๐๐.-บาท 

๑๒. โครงการบูรณผิวทาง PARA Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑ (จากตลาดนัดชุน ถึง 
โรงเรียนบ้านนาใหญ่)  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๔๗๙,๕๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๔๗๙,๕๐๐.-บาท 
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๑๓. โครงการบูรณผิวทาง PARA Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๕ (จากที่นางวิภา ลาวรรณ    
ถึงที ่นายลัง วาหา)  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๔๗๙,๕๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๔๗๙,๕๐๐.-บาท 

๑๔. โครงการบูรณผิวทาง PARA Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๒ (จากถนนหลวง               
หมายเลข ๒๑๕ ถึง สามแยกวัดป่า)  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๔๖๓,๕๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๔๖๓,๕๐๐.-บาท 

๑๕. โครงการบูรณผิวทาง PARA Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑๑ (จากที่นายสมศักดิ์ อุตลา 
ถึง ร้านค้าชุมชน)  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๔๗๙,๕๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๔๗๙,๕๐๐.-บาท 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๗   
งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๒๒๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๒๒๐,๐๐๐.-บาท 

๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๑๔  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๓๒๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๓๒๐,๐๐๐.-บาท 

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๓  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๒๕๐,๐๐๐.-บาท 

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๖  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน        ๗๑,๕๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน        ๗๑,๕๐๐.-บาท 

๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๗  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน        ๔๓,๗๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน        ๔๓,๗๐๐.-บาท 

๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๘  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๒๕๓,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๒๕๓,๐๐๐.-บาท 

๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๒  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๒๒๔,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๒๒๔,๐๐๐.-บาท 

๒๓. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๕  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๓๐๐,๐๐๐.-บาท 

๒๔. โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๖  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๓๖๗,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๓๖๗,๐๐๐.-บาท 
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๒๕. โครงการก่อสร้างถนนดิน+ลูกรัง หมู่ที่ ๘  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน         ๗๘,๙๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน         ๗๘,๙๐๐.-บาท 

๒๖. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

๒๗. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน       ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน       ๕๐๐,๐๐๐.-บาท 

๒๘. โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ที่ ๑๒  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน        ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน        ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

๒๙. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ ๙  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน           ๙๔,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน           ๙๔,๐๐๐.-บาท 

๓๐. โครงการลงลูกรัง หมู่ที่ ๙  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน           ๓๗,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน           ๓๗,๐๐๐.-บาท 

๓๑. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอสุวรรณภูมิ  
งบประมาณอนุมัติ จ านวน     ๘๔๔,๑๓๖.๙๑ บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน     ๘๔๔,๑๓๖.๙๑ บาท 
รวมงบประมาณอนุมัติ จ านวน   ๙,๒๓๒,๔๓๖.๙๑ บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน    ๙,๒๓๒,๔๓๖.๙๑ บาท 

๗. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
-ไม่มีโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่าย 

 

๘. แผนงานการเกษตร 
๑. โครงการก่อสร้างโรงเรือนเก็บเครื่องท าความ สะอาดข้าว  

งบประมาณอนุมัติ จ านวน      ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน      ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
รวมงบประมาณอนุมัติ จ านวน   ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน   ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
 

๙. แผนงานการพาณิชย์ 
-ไม่มีโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่าย 
 
 
 

 
 



   - ๖ - 
 

๑๐. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๑. โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน         ๕,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน         ๕,๐๐๐.-บาท 

๒. โครงการจัดงานพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช 
งบประมาณอนุมัติ จ านวน         ๕,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน         ๕,๐๐๐.-บาท 

๓. โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

 งบประมาณอนุมัติ จ านวน         ๕,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน         ๕,๐๐๐.-บาท 
รวมงบประมาณอนุมัติ จ านวน    ๑๕,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน    ๑๕,๐๐๐.-บาท 
 

๑๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑. โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที ๑-๑๕ 

งบประมาณอนุมัติ จ านวน        ๗๕,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน        ๗๕,๐๐๐.-บาท 
รวมงบประมาณอนุมัติ จ านวน     ๗๕,๐๐๐.-บาท 
เบิกจ่าย (บาท)  จ านวน     ๗๕,๐๐๐.-บาท 
 

 
รวมงบประมาณที่อนุมตัิ ทั้งสิ้น  ๒๗,๒๒๒.๙๘๖.๙๑.-บาท 

 
                 รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย ทั้งสิ้น ๒๖,๖๓๘,๖๗๐.๙๑.- บาท 


