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ส่วนที่ 1 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ 
 บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง  
 2. การพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืน  
 3. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี   
 4. การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 5. การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลและธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการ             
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ  
 2. เพื่อประชาชนมีระบบการท าเกษตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัว 
เกษตรกรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 3. เพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข เด็กและเยาวชนได้รักการศึกษาเรียนรู้ 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเอง 
ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
 4. เพื่อประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
 5. เพื่อประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่   
ตัวช้ีวัด    
 1. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม   
 2. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในระบบการท าเกษตรกรรม    
 3. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจด้านการพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     
 4. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน    
 5. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในด้านการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
กลยุทธ์   
 1. ให้มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพ 
 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 



 
 

  
 3. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ     
 5. ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พ่ึง     
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี     
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกาย     
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข     
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี งานในวันส าคัญต่างๆ    
 10. สนับสนุนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 11. จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกมิติเป็นองค์กรวมพัฒนาอย่างสมดุล
สร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนปรับเปลี่ยนขบวนการคิด ทัศนคติ
และกระบวนการท างานโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สังคมมี
ความเข้มแข็งมีดุลยภาพสู่สังคมคุณภาพแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์มีความมุ่งหมายให้พ่ีน้อง
ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาต าบลทุ่งใหญ่ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้ 

“ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่มีความสุข” 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
การวางแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้จัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกรทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงขยองประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ 
พัฒนาพื้นที่ ต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในวันที่ ๘  กรกฎาคม  2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่ด าเนินการตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ไว้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
2561  2562  2563  2564  2565  รวม 5 ปี  

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

261  93,961,500  234  55,554,000  278  30,293,200  274  38,368,000  304  56,736,000  1,336  236,424,700  

2. การสร้างภมูิคุ้มกัน
ทาง สังคมและคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

97  70,034,000  107  39,118,600  102  44,175,200  102  57,730,600  109  58,139,000  348  269,134,400  

3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พึ่งตนเองได ้

26 16,500,000 26 32,600,000 26 32,200,000 26 6,000,000 24 31,200,000 128 118,500,000 

4. การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

14 8,200,000 14 4,000,000 17 3,450,000 17 2,545,000 13 3,355,000 75 21,550,000 

รวมทั้งหมด 398 188,695,500 381 131,272,600 423 110,118,400 419 104,643,600 450 149,430,000 1,887 645,609,100 

 

 
 



 
 

การจัดท างบประมาณ  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีโครงการบริการสาธารณะที่บรรจุอยู่ใจข้อบัญญัติงบประมาณ 
จ านวน 61 โครงการ งบประมาณ 38,644,000 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
1. การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  26 9,564,300 
2. การสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  23 2,841,628 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้  2 74,000 
4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ  6 1,325,800 

รวมทั้งหมด  58 13,805,728 

ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 รอบเมษายน 2564) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2564 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  274  38,368,000  26 9,564,300 20 3,975,478.67 
2. การสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  102  57,730,600  23 27,679,900 8 2,841,628 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้  26 6,000,000 2 74,000 0 0 
4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ  17 2,545,000 6 1,325,800 0 0 

รวมทั้งหมด 419 104,643,600 58 38,644,000 28 6,817,106.67 
 



 

 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. จ านวนโครงการปรากฏอยู่ในแผนจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (เฉพาะโครงการที่บริหารสาธารณะ) 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่บรรจุโครงการ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2564 

โครงการตามแผนการ 
ด าเนินงาน ประจ าปี 

2564 

โครงการที่ด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 

2564 
(คร้ังท่ี 1 รอบเมษายน 

1. การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

274  26 20 

2. การสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

102  23 8 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
พ่ึงตนเองได้ 

26 2 0 

4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีประสิทธิภาพ 

17 6 0 

รวมทั้งสิ้น 419 58 28 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ 

ประจ าปี 2564 
48.27 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ 2564 

ที ่ โครงการ-กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณ

ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระกระเบา (บ้าน

ปะทาย หมู่ที่ 3) 
ข้อบัญญัติ 489,700 489,700 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองช าใหญ่ หมู่ที่ 
4 (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 

ข้อบัญญัติ 498,100 498,100 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสมควร วิลัย 
(บ้านโคก หมู่ที่ 1) 

ข้อบัญญัติ 148,000 0 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสุภาพ ขุขันเขต 
ไปไร่นายเสริม (บ้านกระมอล หมูที่ 7) 

ข้อบัญญัติ 498,100 498,100 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านโคก (บ้าน
โคก หมู่ที่ 1) 

ข้อบัญญัติ 497,400 497,400 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่ง
ใหญ่ฯ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17) 

ข้อบัญญัติ 500 0 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกตลอด (บ้านทุ่ง
ใหญ่ 2 หมู่ที่ 9) 

ข้อบัญญัติ 500 0 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาแบน (บ้านห้วย
ไม้งาม หมู่ที่ 11) 

ข้อบัญญัติ 496,900 496,900 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางท่ีท าการต ารวจ
ชุมชน – ต าบลรุง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16 ) 

ข้อบัญญัติ 498,100 498,100 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านม่วงไปบ้าน
ปะทาย หมู่ที่ 3 บ้านม่วง หมู่ที่ 5 

ข้อบัญญัติ 492,900 491,678.67 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางอุทัง เรียบคลอง
ส่งน้ า บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัติ 499,100 499,100 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธาดา สิน
พวงยิ้ม ไปทางลาดยาง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 
16) 

ข้อบัญญัติ 498,100 498,100 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปดินแดงถึงแยก
ต าบลช า หมู่ที่ 2 

ข้อบัญญัติ 498,300 498,900 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดินแดงเชื่อมต าบล
ช า (บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 

ข้อบัญญัติ 496,900 496,900 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด ไปแยกโดน
เอาว์ (บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6) 
 
 

ข้อบัญญัติ 1,000 0 



 

ที ่ โครงการ-กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณ

ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
นา นางทองนาค หอมค า ถึงนางศรีนวล ปานประ
ชาติ (บ้านทุ่งใหญ่ 2 หมู่ที่ 9) 

ข้อบัญญัติ 387,200 0 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
นานายนิยม วิลัยไปนายอุดม วันศรี (บ้านทุ่งใหญ่เก่า 
หมู่ที่ 17) 

ข้อบัญญัติ 494,000 0 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
นายเทือน สีสวย – ถนนหลังวัด (บ้านผือเก่า หมู่ที่ 
6) 

ข้อบัญญัติ 452,300 452,300 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
หน้าวัด – นายตุ๋ย ลาพันธ์ (บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6) 

ข้อบัญญัติ 43,900 43,900 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนา
ช า (บ้านตาซุน หมู่ที่ 8) 

ข้อบัญญัติ 481,300 481,000 

21 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางภายในหมู่บ้าน สายนางภู หาญชัย ถึงนางรัตนา 
วันศรี (บ้านทุ่งใหญ่ 2 หมู่ที่ 9) 

ข้อบัญญัติ 110,000 110,000 

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยปูผวิทางแบบ
แอสฟัลท์ติคคอนกรีตสายบ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 
14 

ข้อบัญญัติ 494,000 32,000 

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยปูผวิทางแบบ
แอสฟัลท์ติคคอนกรีตสายบ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13 

ข้อบัญญัติ 494,000 32,000 

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.โดยปูผวิทางแบบ
แอสฟัลท์ติคคอนกรีตสายหน้าวัดปุาบ้านม่วง หมู่ที่ 
5 

ข้อบัญญัติ 494,000 32,000 

25 อุดหนุนขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรสายนางวัน
เพ็ญ แสงทอง – นางโฮม บุตรมณี บ้านโคกเหนือ 
หมู่ที่ 12 

ข้อบัญญัติ 98,600 0 

26 อุดหนุนขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรสายห้วย 
สะกุย บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12 

ข้อบัญญัติ 400,000 0 

รวม  10,062,900 6,646,179 
 

 

 

 



 

ที ่ โครงการ-กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณ

ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

2. การสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
1 โครงการทุ่งใหญ่ต าบลสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 

2564 
ข้อบัญญัติ 30,000 0 

2 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็ก
ก่อนวัยอันควรประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 12,000 0 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนน าผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 12,000 0 

4 โครงการฝึกอบรมการท าน้ ายาอเนกประสงค์ใช้ใน
ครัวเรือน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 12,000 0 

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ 11,000 0 
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติ 1,880,390 692,900 
7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ข้อบัญญัติ 100,000 0 
8 ค่าอาหารเสริม (นม) ข้อบัญญัติ 2,311,750 477,528.30 
9 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ

โรงเรียนบ้านกระมอล 
ข้อบัญญัติ 376,000 166,000 

10 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 

ข้อบัญญัติ 900,000 437,000 

11 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บ ารุง) 

ข้อบัญญัติ 904,000 427,000 

12 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านปะทาย 

ข้อบัญญัติ 572,000 269,000 

13 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 

ข้อบัญญัติ 768,000 360,000 

14 โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยและความปลอดภัยทางถนน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 5,000 0 

15 อุดหนุนโครงการการปูองกัน เฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 

16 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่
กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 20,000 0 

 

 



 

ที ่ โครงการ-กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณ

ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

17 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย
เบื้องต้นในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 40,000 0 

18 โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องขับรถรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 30,000 0 

19 ปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้อบัญญัติ 9,800 0 
20 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ข้อบัญญัติ 9,800 7,200 
21 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ข้อบัญญัติ 53,000 0 

22 โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

ข้อบัญญัติ 20,000 0 

23 โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ 
ประจ าปี พ.ศ.2564 

ข้อบัญญัติ 20,000 0 

รวม  8,101,740 2,841,628 

ที ่ โครงการ-กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณ

ตาม 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช้จริง 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้ 
1 โครงการฝึกอบรมการไถกลบตอซัง  ข้อบัญญัติ 30,000 0 
2 โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน ข้อบัญญัติ 44,000 0 

รวม  74,000 0 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2564 
ข้อบัญญัติ 900,000 0 

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัติ 320,800 0 

3 โครงการอบรมประชาชนเพื่อให้รบัรู้สิทธิและหน้าที่ในการใช้
มาตรการกฎหมายสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัต ิ 30,000 0 

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ข้อบัญญัต ิ 30,000 0 

5 โครงการรัฐพิธีและราชพิธี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ข้อบัญญัต ิ 15,000 0 
6 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ข้อบัญญัต ิ 30,000 0 

รวม  1,325,800 0 
 



 

การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 58 โครงการ 
จ านวนเงิน 19,564,440 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 27 โครงการ จ านวนเงิน 9,487,807 บาท สามารถจ าแนกยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2564 (1 ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ 

ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ จ านวนโครงการ ร้อยละ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  18 31.04 - - 26 45.83 

2. การสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมและคุณภาพชีวิตที่
ดี  9 15.52 - - 23 40.66 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้  0 0 - - 2 3.45 
4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ  0 0 - - 6 10.35 

รวมทั้งหมด 27 46.56 - - 58 100.00 
 

 



 
ส่วนที่ 3 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 
1. สภาพปัญหาและอุปสรรค 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)  
รอบเมษายน 2564 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงานเป็นจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การต าบลทุ่งใหญ่   
ด าเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/
แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์กรบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จะรองรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ าทางหลวงชนบท เป็นต้น  
 2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างฟื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เท่าที่ควร ท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า  
 2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเปูาหมาย
ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่  
 3. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ  

3. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วนความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ่ มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริง ควรสอดคล้องกับพันธกิจ และ
เปูาหมายของแผนพัฒนา 
 3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 

********************************************** 


