
 
ประกาศ อบต.กลางใหญ่ 

เร่ือง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.กลางใหญ่ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้
จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.กลางใหญ่ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.กลางใหญ่ 
    "? การคมนาคมสะดวก การศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี สถานท่องเท่ียวสวยงาม เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยึดมั่นธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ? " 
ข. พันธกิจ ของอบต.กลางใหญ่ 
    1. จดัให้มีการบำรุงรักษาการคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ำ 
    2. ส่งเสริมการศึกษาและการรับข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยและเป็นระบบอย่างท่ัวถึง 
    3. พัฒนาสถานท่ี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการองเท่ียว 
    4. ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพและระบบเศรษฐกิจชุมชน 
    5. ส่งเสริมการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
    6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.กลางใหญ่ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 

ง. การวางแผน 
    อบต.กลางใหญ่ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
    อบต.กลางใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 13 2,881,000.00 10 2,580,000.00 11 5,370,000.00 11 3,950,000.00 11 4,900,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

0 0.00 0 0.00 4 440,000.00 5 590,000.00 5 590,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

4 914,000.00 2 160,000.00 11 6,500,000.00 17 7,260,000.00 16 6,860,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 36 24,674,000.00 57 47,655,000.00 85 105,411,000.00 88 108,096,000.00 80 102,850,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 0 0.00 0 0.00 17 2,920,000.00 17 2,120,000.00 17 2,120,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

0 0.00 0 0.00 49 7,815,000.00 51 8,015,000.00 51 8,015,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 0 0.00 0 0.00 22 16,380,000.00 22 16,380,000.00 21 6,880,000.00 

รวม 53 28,469,000.00 69 50,395,000.00 199 144,836,000.00 211 146,411,000.00 201 132,215,000.00 
 

  
 



   จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.กลางใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 37 โครงการ งบประมาณ 16,461,754 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 12 1,734,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3 305,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 218,490.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 16 14,204,264.00 

รวม 37 16,461,754.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.กลางใหญ่ มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณท่ีทำ
การ อบต. กลางใหญ่ 

426,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพ่ือให้สำนักงาน อบต. กลางใหญ่ มีสภาพภูมิ
ทัศน์และส่ิงแวดล้อม ท่ีสวยงามเหมาะสมใน
การทำงานของพนักงาน และเป็นท่ีประทับใจ
ของผู้มาติดต่อราชการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
พื้นท่ี ท่ีทำการ อบต. กลาง
ใหญ่ 

2. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ (การคัดแยก
ขยะก่อนท้ิง) 

ลดจำนวนขยะตกค้าง (ส่ง
กล่ินเหม็น) ท่ีกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

3. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดเวทีประชุมประชาคม 
ระดับหมู่บ้าน / ตำบล เพ่ือ
ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

4. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจัดการอบรมส่งเสริมความรู้เพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล 

ส่งเสริมความรู้ให้แก่กลุ่ม
อาชีพในตำบล 

5. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีทำการ อบต.กลางใหญ่ 418,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพ่ือให้อาคาร สถานท่ี ทรัพย์สินของ อบต. มี
ความปลอดภัยมั่นคง 

ก่อสร้างร้ัว อบต.ตามแบบท่ี 
อบต. กำหนด 

6. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนน/ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณท่ีทำการ อบต. 

500,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน / ลาน
คอนกรีตตามแบบท่ี อบต. 
กำหนด 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณท่ีทำ
การ อบต. กลางใหญ่ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพ่ือให้สำนักงาน อบต.กลางใหญ่ มีสภาพภูมิ
ทัศน์และส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงามเหมาะสมในการ
ทำงานของพนักงาน และเป็นท่ีประทับใจของผู้
มาติดต่อราชการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
พื้นท่ีท่ีทำการ อบต. กลาง
ใหญ่ 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการ อบต. เคล่ือนท่ี 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้บริการ
ประชาชน 

ประชาชนรับทราบแนว
ทางการดำเนินงานของ 
อบต.มากขึ้น 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอำเภอเข่ืองใน 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนกิจการของศูนย์ฯ 
ศูนย์ฯ เข่ืองใน ดำเนินงาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอุดหนุนส่งเสริมกิจการศูนย์
อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุนกิจการของศูนย์ฯ 

ศูนย์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี 
ดำเนินงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

250,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มี
ความก้าวหน้า โดยการเรียนรู้เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาต่างๆ เพ่ือนำมาพัฒนาชุมชนและ
องค์กรให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ให้
ก้าวหน้าอย่างยั้งยืน 



12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ท่ี 2 
โครงการเร่ิมจากทางหลวง หมายเลข 2405 
ถึง ท่ีนานายนคร บุญศักดิ์ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนักช่าง, สำนักการ
ช่าง 

เพ่ือให้ประชาชนใน หมู่ท่ี 2 มีถนนสำหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มากขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 770 
เมตร หนา 0.10 เมตร 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือสารเคมีวิทยาศาสตร์ ทาง
การแพทย์ 

จัดซ้ือสารตรวจปัสสาวะ 
วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

35,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือป้องกันมิให้มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น ใน
พื้นท่ี 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าให้กับสุนัขและแมวใน
พื้นท่ีตำบลกลางใหญ่
จำนวน 2,000 ตัว 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือขับเคล่ือนโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆให้มีความ
เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นท่ี 

ทุกหมู่บ้านในพื้นท่ีตำบล
กลางใหญ่ จำนวน 11 
หมู่บ้าน ได้รับการขับเคล่ือน 

16. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

พื้นท่ีป่าไม้เพ่ิมขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 

17. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 
(กลางใหญ่คัพ) 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล
จากยาเสพติด 

จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขัน 
ปีละ 1 คร้ัง 

18. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี บุญบ้ัง
ไฟประจำปี 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี ท่ีสำคัญให้
คงอยู่คู่ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานประเพณี
ท้องถิ่น ปีละ 1 คร้ัง อบต. 
ดำเนินการเอง 

19. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี 
สงกรานต์ประจำปี 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี ท่ีสำคัญให้
คงอยู่คู่ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานประเพณี
ท้องถิ่น ปีละ 1 คร้ัง อบต. 
ดำเนินการเอง 

20. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณี แห่
เทียนเข้าพรรษาประจำปี 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณี ท่ีสำคัญให้
คงอยู่คู่ท้องถิ่น 

สนับสนุนงานประเพณี
ท้องถิ่น ปีละ 1 คร้ัง อบต. 
ดำเนินการเอง 

21. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กลางใหญ่ 

18,490.00 

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, สำนัก
การศึกษา 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาท่ีดี และมี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีดี และมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

22. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและปลูก
จิตสำนึกในการดำรงค์ตนเป็นคนดี มีศิลธรรม 
เพ่ือเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลลากรของ อบต. 

จัดฝึกอบรม สัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
และให้ความรู้ รับฟังเทศนา
แก่บุคคลากรของ อบต. 

23. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,357,600.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้สูงอายุ 1,154 คน 

24. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,856,800.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้พิการ 297 คน 

25. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ 60,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้ผู้ติดเช้ือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ผู้ติดเช้ือ 10 คน 

26. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

เงินสำรองจ่าย 82,960.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในยามจำเป็น 

ช่วยเหลือประชาชนใน
ตำบลท่ีประสบปัญหาความ
เดือดร้อนจากภัยต่างๆ 

27. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 

15,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุน จำนวน 1 คร้ัง/ปี 

28. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

ค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 200,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือซ่อมแซมครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 



29. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 200,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

สมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
กลางใหญ่ 

เพ่ือส่งเสริมการประกัน
สุขภาพให้แก่ประชาชน 

30. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

349,100.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เป็นสวัสดิการแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่น เมื่อเกษียรอายุราชการ 

เพ่ือสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

31. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ
ห้า เพ่ือเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานส่วนตำบล 

สมทบทุนประกันสังคม เพ่ือ
เป็นสวัสดิการให้แก่
พนักงานส่วนตำบล 

32. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

เงินสมทบกองทุนทดแทน 10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือเป็น
สวัสดิการให้แก่พนักงานส่วนตำบล 

สมทบกองทุนเงินทดแทน 
เป็นรายปีในอัตรา ร้อยละ 
0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณ
ท้ังปี 

33. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

ค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงไม่เก่ียวกับครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้าง 

38,354.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ เช่น จ้างองค์กรหรือ
สถาบันท่ีเป็นกลางเพ่ือเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

34. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.กลางใหญ่ 

261,450.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.กลางใหญ่ จำนวน 4 คน โดยให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลกลางใหญ่ ให้เข้าถึงการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.
กลางใหญ่ จำนวน 4 คน 

35. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย อบต. 78,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

จ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยองค์การบริหาร
ส่วนตำบล จำนวน 1 คน 

36. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 75,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจ้างเหมาบริการต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นน้ำยาเคมี
กำจัดยุง , ค่าจ่างจัดทำส่ิงของ , ค่าจ้างเหมา
แบกหามสัมภาระ , ค่าถ่ายเอกสาร , ค่าจัดทำ
ป้านประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น 

จ้างเหมาบริการต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ภายในวงรอบ 1 
ปีงบประมาณ 

37. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารองค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 500,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือให้การเลือกตั้งในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
นายกอบต. และสมาชิก 
อบต. 

 

 
 
 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.กลางใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 20 โครงการ จำนวนเงิน 14,677,460 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 
จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 7,861,104 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนีผู้กพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 1,137,605.00 4 223,605.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2 27,760.00 2 25,510.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 12 8,081,289.20 12 7,611,989.20 

รวม 20 9,246,654.20 18 7,861,104.20 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.กลางใหญ่ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบล 

20,000.00 2,325.00 2,325.00 17,675.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

418,000.00 416,000.00 0.00 2,000.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในท่ี
ทำการ อบต.กลางใหญ่ 

500,000.00 498,000.00 0.00 2,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ท่ีทำการปกครองอำเภอเข่ือง
ใน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

250,000.00 201,280.00 201,280.00 48,720.00 

7. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

50,000.00 2,400.00 2,400.00 47,600.00 

8. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

35,000.00 25,360.00 23,110.00 9,640.00 

9. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,357,600.00 5,492,400.00 5,181,600.00 3,865,200.00 

10. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

เบ้ียยังชีพคนพิการ 2,856,800.00 1,751,400.00 1,636,400.00 1,105,400.00 

11. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 38,000.00 33,500.00 22,000.00 

12. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

สำรองจ่าย 82,960.00 49,500.00 49,500.00 33,460.00 

13. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

องค์การบริหารส่วนตำบลก่อ
เอ้ 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

14. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 200,000.00 57,246.20 57,246.20 142,753.80 

15. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

16. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

349,100.00 349,100.00 349,100.00 0.00 

17. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

100,000.00 36,176.00 36,176.00 63,824.00 

18. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000.00 3,500.00 3,500.00 6,500.00 

19. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

ค่าจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

78,000.00 78,000.00 39,000.00 0.00 

20. 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
องค์กร 

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 75,000.00 10,967.00 10,967.00 64,033.00 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
อบต.กลางใหญ่ เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 11 3,950,000.00 - -     

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 590,000.00 - -     

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 17 7,260,000.00 1 0.00     

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 88 108,096,000.00 12 1,734,000.00 6 1,137,605.00 4 223,605.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 17 2,120,000.00 3 305,000.00 2 27,760.00 2 25,510.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 51 8,015,000.00 5 218,490.00     

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารองค์กร 22 16,380,000.00 16 14,204,264.00 12 8,081,289.20 12 7,611,989.20 

รวม 211 146,411,000.00 37 16,461,754.00 20 9,246,654.20 18 7,861,104.20 
 

ช. ผลการดำเนินงาน 
     อบต.กลางใหญ่ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพื้นท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายวิลาศ ไชยด ี ประธานกรรมการ 045227179 0930700933 - 

นายประดับ เสนสาย กรรมการ 045227179 0872483985 - 

นายธนกร กำศร กรรมการ 045227179 0903685259 - 

นายอนุสรณ์ โครตรพรหม กรรมการ 045227179 087-8378717 - 

นายสิงห์ แสนสุด กรรมการ 045227179 0862494371 - 

นายบุญโฮม แสวงศรี กรรมการ 045227179 - - 

นายช่วย สมวงศ์ กรรมการ 045227179 0849582199 - 

นายธีระศักดิ์ จรูญเนตร กรรมการ 045227179 086-2432116 - 

นายสันติ หลักคำ กรรมการ 045227179 0828758655 - 

นางนิภาพร วงษ์มณีไทย กรรมการ 045227179 - - 

นางอรุณี สายแวว กรรมการ 045227179 - - 

นายบุญจันทร์ วงศ์สูง กรรมการ 045227179 - - 

นางมณีวรรณ แสวงศรี กรรมการ 045227179 - - 

นางสาวรัญช์ษิตา เตวิชา กรรมการ 045227179 - - 

นางเสาวนีย์ บุญจรัส กรรมการ 045227179 - - 

นางทองม้วน ทองมี กรรมการ 045227179 - - 



ว่าท่ี ร.ต. อนุวัฒน์ คำมี กรรการและเลขานุการ 045227179 0898463940 - 

นายรชตะ ยืนสุข กรรมการ 045227179 0885825903 - 

นางนิภาพร นนนารถ ผู้ช่วยเลขานุการ 045227179 0902306530 - 

พ.จ.อ. ธนกฤต แก้วกลึงกลม ผู้ช่วยเลขานุการ 045227179 0817891064 - 

   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสุบรรณ งอกศรี กรรมการ 045227179 - - 

นายสุนทร วงษ์จันทร์ กรรมการ 045227179 - - 

นายคารมณ์ อินทร์งาม กรรมการ 045227179 - - 

นายสุวรรณ เกษกุ กรรมการ 045227179 - - 

นายกุลวิทย์ บัวศรี กรรมการ 045227179 - - 

นายสุทธิพงษ์ เนียมสอน กรรมการ 045227179 - - 

นายทวีศักดิ์ อินทร์งาม กรรมการ 045227179 - - 

นายอุทัย ไชยช่วย กรรมการ 045227179 - - 

นางวรรณิภา บุญเต็ม กรรมการ 045227179 - - 

นายวุฒิชัย ไชยเสนา กรรมการ 045227179 0612246484 - 

นางนิภาพร นนนารถ กรรมการ 045227179 0902306530 - 

พ.จ.อ. ธนกฤต แก้วกลึงกลม เลขานุการ 045227179 0817891064 - 

   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ว่าท่ี ร.ต. อนุวัฒน์ คำมี ประธานกรรมการ 045227179 089-8463940 - 

นายรชตะ ยืนสุข กรรมการ 045227179 0885825903 - 

นายวุฒิชัย ไชยเสนา กรรมการ 045227179 0612246484 - 

นางสาวนรินดา พงศ์ศุภศิลป์ กรรมการ 045227179 0848351133 - 

นายรัตนศักดิ์ ทองผา กรรมการ 045227179 0833844840 - 

นายทองคำ ทองมี กรรมการ 045227179 - - 

นายนุกรณ์ วรรณสุข กรรมการ 045227179 - - 

นางอนงค์ อินทร์งาม กรรมการ 045227179 - - 

นางนิภาพร นนนารถ กรรมการและเลขานุการ 045227179 0902306530 - 

พ.จ.อ. ธนกฤต แก้วกลึงกลม ผู้ช่วยเลขานุการ 045227179 0817891064 hankangelsaek@gmail.com 

 

                                             ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.กลางใหญ่ทราบ 
เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
                                             จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
                                                             

                                                         ประกาศ ณ วันท่ี 9 เมษายน 2564 
 
 
                                                                         (นายวิลาศ  ไชยดี) 
                                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ 



 
 

 


