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ส่วนที่ 1 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์พัฒนา 

1. วิสัยทัศน์ 
  “คุณธรรม น ากีฬา พัฒนาท้องถิ่น” 
2. ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 
 1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพของประชาชน 
 2. สังคมเข็มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
 4. ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจาก อบต. ทุ่งใหญ่ 
4. ตัวชี้วัด 
 1. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3. ร้อยละครอบครัวที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 4. ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เพิ่มข้ึน 
5. ค่าเป้าหมาย 
 1. ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 80 
 2. ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตร้อยละ 80 
 3. ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
 4. ประชาชนมีความพึงพอใจในด้านการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ร้อยละ 80 
6. กลยุทธ์ 
 1. จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้ 
มาตรฐาน เพียงพอ และทั่วถึง 
 2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 3. จัดให้มีสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสาธารณะอย่างอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
  



 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 
 5. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกาย 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
 8. ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พ่ึง 
 9. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
 10. สนับสนุนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี งานในวันส าคัญต่างๆ 
 13. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 14. จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกมิติเป็นองค์กรพัฒนาอย่าง 
สมดุลสร้าง ระบบบริหารจัดการภายในที่ดีในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนปรับเปลี่ยนขบวนการคิด
ทัศนคติและ กระบวนการท างานโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้
สังคมมีความเข็มแข็งมีดุลยภาพสู่สังคมคุณภาพแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์มีความมุ่งหมาย
ให้พ่ีน้องประชาชนมี ส่วนร่วมคิด ร่วมท าร่วมพัฒนาต าบลทุ่งใหญ่ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

“ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่มีความสุข” 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์การจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  
Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 
 1. เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด ยางพารา มันส าประหลัง  
ฯลฯ 
 2. ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ สงข้าวโพด  
ยางพารา มันส าประหลัง ฯลฯ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรวมกันก าหนดทิศทาง ประเด็นปัญหาการพัฒนา 
จึงท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
 2. ขาดความสามัคคี 
 3. ประชาชนมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ 



 4. การมีส่วนร่วมภาคประชาชนยังอยู่ในระดับที่ตกต่ า 
 5. รายจ่ายในครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
 6. รายได้ที่จัดเก็บเอง ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการของ 
ประชาชน 
 7. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 
 8. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 
โอกาส (Opportunities) 
 1. พระราชบัญญัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภาระกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนกการกระจายอ านาจ 6 ด้าน ท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับ 
การจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล  
ปูองกันและแก้ไขเพ่ิมข้ึน 
 2. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน 
 3. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาส
ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์  
 4. ท าเลที่ตั้ง ห่างจากตัวอ าเภอกันทรลักษ์  8 กิโลเมตรโดยประมาณ ท าให้สะดวกในการเดินทาง 
และสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร  
 5. มีการสื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่ สัญญาณโทรศัพท์คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีเครือข่าย  
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพ้ืนที่ ท าให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร  
 6. องค์การบริหารส่วนต าบล มีอิสระในการบริหารงบประมาณ ท าให้เกิดการคล่องตัว และ  
สามารถให้บริการประชาชนได้ทันท่วงที  
อุปสรรค์ (Threats)  
 1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา  
ท้องถิ่น  
 2. การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่าย  
มากกว่า รายได ้ 
 3. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
 4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้ครอบคลุมและท่ัวถึงได้ 
 5. ระเบียบ กฎหมาย ไม่รองรับตามความต้องการของประชาชน 
 



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

ยุทธศาสตร์ 

2561 2562 2563 2564 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนา
โครงการสร้าพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

261 93,961,500 234 55,554,000 278 30,293,200 274 38,368,000 304 56,736,000 1ม336 236,424,700 

2. การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและคุณภาพ
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 .  ก า ร ะ พั ฒ น า
เศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งพาตนเองได้ 

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 29 กันยายน 2564 โดยมีโครงการบริการสาธารณะที่บรรจุอยู่ใจข้อบัญญัติ   
งบประมาณ จ านวน 53 โครงการ งบประมาณ  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ  งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
1. การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 23 8,459,700 
2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 26 26,347,090 
3. การะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงพาตนเองได้ 2 62,000 
4. การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 2 1,030,000 

รวมทั้งหมด 53 35,898,790 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1 รอบเมษายน 2565) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) 

ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวนโครงการ  งบประมาณ  จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1 .  ก า ร พั ฒ น า โ ค ร ง ก า ร ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

304   56,736,000   23   8,459,700  0 0 

2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 109   58,139,000   26  26,347,090  0 0 
3. การะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงพาตนเองได้ 24  31,200,000  2  62,000  0 0 
4 .  การ พัฒนาองค์ การบริ หารส่ วนต าบลที่ มี
ประสิทธิภาพ 

13  3,355,000 2  1,030,000  1 1,000,000 

รวมทั้งหมด 450 149,430,000 53 35,898,790 1 1 

 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. จ านวนโครงการปรากฏอยู่ในแผน โครงการที่ได้ปฏิบัติ (เฉพาะโครงการที่บริหารสาธารณะ) 
ยุทธศาสตร์ โครงการที่บรรจุอยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
เฉพาะปี 2565 

โครงการตามแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 

2565 

โครงการที่ด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2565 

(ครั้งที่ 1 รอบเมษายน) 
1. การพัฒนาโครงการสร้าง
พ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

304  23   2 

2.  การสร้ า งภูมิคุ้ มกันทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

109  26  0 

3. การะพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากให้พ่ึงพาตนเองได้ 

24  2  0 

4. การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 

13  2  1 

รวมทั้งหมด 450 53 1 
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ  

ประจ าปี 2565 
11.56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ 2565 

ที ่ โครงการ-กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ใช่จริง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตรสายวัด 

ปุาบ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14 (โรงปุ๋ย) (บ้านโคกใต้ 
พัฒนา หมู่ที่ 14) 

ข้อบัญญัติ 236,600.00 0 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสถานีสูบน ้า (บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 10) 

ข้อบัญญัติ 498,700.00 0 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2 
หมู่ที่ 9) 

ข้อบัญญัติ 348,900.00 0 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตาโอด (บ้านโคกเหนือ หมู่
ที่ 12 

ข้อบัญญัติ 499,900 0 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโตนด (บ้านห้วยไม้งาม  
หมู่ที่ 11) 

ข้อบัญญัติ 481,700.00 0 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายที่ท าการต ารวจ 
ชุมชน-ต าบลรุง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

ข้อบัญญัติ 349,900.00 0 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางโยพิน ไปซอยสวน 
ยาง (บ้านกระมอล หมู่ที่ 7) 

ข้อบัญญัติ 268,700.00 0 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางอุทัง เลียบคลองส่ง 
น ้าบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 

ข้อบัญญัติ 230,400.00 0 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านโคก (บ้าน 
โคก หมู่ที่ 1) 

ข้อบัญญัติ 499,100.00 0 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดินแดงไปทางแยกดิน 
แดงต าบลช า (บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

ข้อบัญญัติ 499,100.00 0 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งใหญ่ – ไปทาง 
แยกบ้านโดนเอาว์ (บ้านทุ่งใหญ่ ม.4) 

ข้อบัญญัติ 334,200.00 0 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนองช าใหญ่  
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 

ข้อบัญญัติ 113,800.0 0 

13 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

ข้อบัญญัติ 131,900.0 0 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง 
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17) 

ข้อบัญญัติ 349,600.0 0 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกตลอด 
(บ้านม่วง หมู่ที่ 5) 

ข้อบัญญัติ 498,800.0 0 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
หน้าวัด-นายตุ๋ย ลาพันธ์ (บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6) 

ข้อบัญญัติ 498,800.00 498,800.00 



(ต่อ) 

ที ่ โครงการ-กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ 

ที่ใช่จริง 
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาช า (บ้านตา

ซุน หมู่ที่ 8) 
ข้อบัญญัติ 368,300.00 368,300.00 

18 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าจากแยกวัดนาย 
กิตติ โพธิ์สุด ถึงนายสถิต ศรีสังข์ (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่  
13) 

ข้อบัญญัติ 493,000.00 0 

19 โครงการวางท่อระบายน ้าในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ข้อบัญญัติ 430,300.00 0 
20 โครงการปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิวทางแบบแอสฟัสท์

ติคคอนกรีต แยกนายริน ไสว ถึงนายปิ่น กลิ่นผยอม (บ้าน
โคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14) 

ข้อบัญญัติ 329,900.00 0 

21 โครงการปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิวทางแบบแอสฟัสท์
ติคคอนกรีต สายดินแดงจากสามแยก ศพด.บ้านโคก (บ้าน
โคกใหม่ หมู่ที่ 15) 

ข้อบัญญัติ 499,000.00 0 

22 โครงการปรับปรุงผิวจรจร ถนน คสล.โดยปูผิวทางแบบ 
แอสฟัสท์ติคคอนกรีตทางเข้าที่ท าการ อบต.ทุ่งใหญ่ 

ข้อบัญญัติ 499,100.00 0 

รวม  8,459,700 897,100 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
1 โครงการ “ทุ่งใหญ่สะอาด” ข้อบัญญัติ 30,000  0  
2 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กก่อน  

วัยอันควร 
ข้อบัญญัติ 10,000  0  

3 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี  
และบุคคลในครอบครัว 

ข้อบัญญัติ 10,000  0  

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนน าผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 10,000  0  
5 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ 11,000  0  
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติ 1,942,290  0  
7 โครงการกั้นห้องเรียน (ศพด. กระมอล)  ข้อบัญญัติ 100,000  0  
8 เงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านกะมอล ข้อบัญญัติ 369,600  164,850  
9 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโคก 

(อสพป.32) 
ข้อบัญญัติ 961,800 463,050 

10 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านท่ง
ใหญใ่หญม่่วง (คุรุราษฎบ ารุง) 

ข้อบัญญัติ 907,200 437,850 

11 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน 
ปะทาย 

ข้อบัญญัติ 564,000 250,950 

12 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านตา 
ซุน 

ข้อบัญญัติ 747,600 350,700 



(ต่อ) 

ที ่ โครงการ-กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช่จริง 

13 โครงการจัดตั้งศูนย์การร่วม (สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือ 
ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอกันทรลักษ ์ 
จังหวัดศรสีะเกษ ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2565 

ข้อบัญญัติ 20,000 0 

14 โครงการการปูองกัน เฝูาระวังและแก้ไขปัญหายาเสพ 
ติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ข้อบัญญัติ 5,000 5,000 

15 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ข้อบัญญัติ 10,000 7,800 
16 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ 
ข้อบัญญัติ 10,000 0 

17 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม 
พระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬา
ภรณว์ลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

ข้อบัญญัติ 53,000 0 

18 โครงการอบรมประชาชนเพ่ือให้รับรู้สิทธิละหน้าที่ในการใช้
มาตรการกฎหมาย สาธารณสุข 

ข้อบัญญัติ 30,000 0 

19 โครงการจัดการแข่งขนัวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สู่อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร 

ข้อบัญญัติ 20,000  

20 โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ประจ าปี 
พ.ศ.2565 

ข้อบัญญัติ 20,000 0 

21 โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ข้อบัญญัติ 12,000 0 
22 โครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย” ประจ าปี 2565” อ าเภอ

กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ข้อบัญญัติ 3,000 0 

23 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ข้อบัญญัติ 48,000 21,000 
24 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ข้อบัญญัติ 282,240 101,504 
25 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติ 14,139,600 5,612,800 
26 เบี้ยยังชีพความพิการ ข้อบัญญัติ 4,953,600 2,038,400 

รวม  5,098,890 9,453,904 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้ 
1 โครงการฝึกอบรมการไถกลบตอซัง ข้อบัญญัติ  18,000 0 
2 โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน ข้อบัญญัติ  44,000 0 

รวม  62,000 0 
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
ข้อบัญญัติ  1,000,000 1,320,299.57 

 



(ต่อ) 

ที ่ โครงการ-กิจกรรม แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่ใช่จริง 

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน
แก่ประชาชน 

ข้อบัญญัติ 30,000 0 

รวม  1,030,000 1,320,299.57 
 
การใช้จ่ายงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 53  
โครงการ จ านวนเงิน 14,650,590 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 15 โครงการ จ านวนเงิน 11,671,304 บาท 
สามารถจ าแนกยุทธศาสตร์ ได้ ดังนี้ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2565)  
1 ตุลาคม 2565- มีนาคน 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ  
ที่เสร็จ   

จ านวนโครงการที่อยู่  
ระหว่างการด าเนินการ   

จ านวนโครงการที่ยัง  
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด  

จ านวน  
โครงการ  

ร้อยละ   จ านวน  
โครงการ 

ร้อยละ   จ านวน  
โครงการ  

ร้อยละ   จ านวน  
โครงการ  

ร้อยละ   

1. การพัฒนาโครงการ 
สร้าง พื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  

 2    0.10   -    - 21  8.19  23       12.19 

2. การสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทาง สังคมและคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี 

2   0.10  9     0.81 15  5.85  26      13.78 

3. การะพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฐานรากให้พึ่งพาตน 
เองได้  

-  -    -    - 2   0.78 2    1.06 

4. การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

1  0.05   -   - 1  0.39  2     1.06 

รวมท้ังหมด 5   9  0.81 39 15.21 53 28.09 
 
 
 
 
 



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 ยังคงเน้นด้านโครงสร้างฟ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่ 
2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏบิัติ 
 1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความ 
เป็นไปได้เท่าท่ีควร ท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ ที่ต่ า 
 2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเปูาหมาย 
ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
 3. มีความจ ากัดด้านงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
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 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 

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


