
   

ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ  
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอ าเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร เนื้อที่โดยประมาณ 48.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 30,188 
ไร่ มีอาณาเขตการติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับต าบลหนองหญ้าลาด,ต าบลกระแชง อ.กันทรลักษ ์
ทิศใต้   ติดกับ ต าบลรุง,ต าบลช า อ.กันทรลักษ ์
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลเมือง อ.กันทรลักษ ์
ทิศตะวันตก  ติดกับ ต าบลช า,อ าเภอขุนหาญ 

   

   แผนที่ต าบลทุ่งใหญ่ 

 
 

ภาพที่...........แสดงแผนที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ ง ใหญ่มีลักษณะเป็นที่ ราบ ตั้ งอยู่ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 30% เป็นพ้ืนที่ส าหรับเกษตร 60% และมีพ้ืนที่
ส่วนอื่น 10%  

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ต าบลทุ่ ง ใหญ่ มี สภ าพอากาศร้ อน เ กื อบตลอดปี  อุณหภู มิ เ ฉลี่ ยประมาณ 15.8-35.4  
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 31.0-96.0 สภาพอากาศต าบลทุ่งใหญ่แบ่งเป็น 3 ฤดู โดยฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่
เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้ งแต่ เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่  
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

 1.4 ลักษณะของดิน  
  ลักษณะดินโดยดินทั่วไปเป็นดินร่วนทราย และเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับ 
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา ข้าวโพด มันส าปะหลัง เป็นต้น 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

 2.1 เขตการปกครอง  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นแบ่งเขต 

การปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที่ 1 บ้านโคก หมู่ที่ 2 บ้านร่อง หมู่ที่ 3 บ้านปะทาย 
 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านม่วง หมู่ที่ 6 บ้านผือเก่า 
 หมู่ที ่7 บ้านกะมอล หมู่ที่ 8 บ้านตาซุน หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งใหญ่2 
 หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 12 บ้านโคกเหนือ 
 หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 14 บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านโคกใหม่ 
 หมู่ที่ 16 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งใหญ่เก่า 
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 2.2 การเลือกตั้ง  

 1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ครั้งล่าสุด วันที่ 19 ตุลาคม 2556 
 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 17 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

เขตเลือกตั้ง ชื่อหมู่บ้าน จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 
1 บ้านโคก 336 244 
2 บ้านร่อง 747 477 
3 บ้านปะทาย 676 447 
4 บ้านทุ่งใหญ่ 391 310 
5 บ้านม่วง 831 594 
6 บ้านผือเก่า 581 472 
7 บ้านกระมอล 538 380 
8 บ้านตาซุน 298 246 
9 บ้านทุ่งใหญ่2 489 398 
10 บ้านโนนสะอาด 238 171 
11 บ้านห้วยไม้งาม 328 231 
12 บ้านโคกเหนือ 601 442 
13 บ้านทุ่งประทาย 506 322 
14 บ้านโคกใต้พัฒนา 418 297 
15 บ้านโคกใหม่ 485 326 
16 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 385 300 
17 บ้านทุ่งใหญ่เก่า 439 355 

รวม 8,287 6,012 

 2) การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นล่าสุด วันที่ 11 มิถุนายน 2554 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 1 เขต
เลือกตั้ง จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 8,056 คน จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 5,224 คน 

 ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
มาจากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 
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3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ที่ บ้าน หมู่ 
จ านวนครัวเรือน 

จ านวนประชากร 
2560 2561 2562 

2560 2561 2562 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 โคก 1 157 158 160 239 242 481 238 243 481 240 242 482 
2 ร่อง 2 257 257 261 557 508 1,065 561 508 1,069 557 512 1,069 
3 ประทาย 3 236 237 239 459 481 940 460 476 936 456 478 934 
4 ทุ่งใหญ่ 4 170 172 175 273 283 556 273 283 556 284 288 572 
5 ม่วง 5 296 298 300 606 590 1,196 600 590 1,190 593 588 1,181 
6 ผือเก่า 6 216 222 226 423 441 864 423 454 877 429 458 887 
7 กระมอญ 7 167 168 168 377 383 760 377 383 760 387 383 770 
8 ตาซุน 8 110 111 112 240 234 474 240 235 475 239 231 470 
9 ทุ่งใหญ่2 9 199 199 202 326 342 668 319 336 655 320 344 664 
10 โนนสะอาด 10 78 79 80 208 170 378 198 168 366 203 166 369 
11 ห้วยไม้งาม 11 107 108 108 228 242 470 229 247 476 236 242 478 
12 โคกเหนือ 12 186 186 187 450 449 899 453 449 902 449 450 899 
13 ทุ่งประทาย 13 161 162 164 360 363 723 359 370 729 355 363 718 
14 โคกใต้พัฒนา 14 123 123 123 331 292 623 337 301 638 335 302 637 
15 โคกใหม่ 15 169 172 174 343 376 719 344 378 722 350 387 737 
16 ทุ่งใหญ่พัฒนา 16 147 148 150 283 276 559 282 275 557 291 271 562 
17 ทุ่งใหญ่เก่า 17 145 145 149 291 278 569 287 272 559 293 274 567 

  
    3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 ต าบลทุ่งใหญ่มีจ านวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ ดังนี้ 
 อายุต่ ากว่า 18 ปี  จ านวน  2,768  คน 
 อายุ 18-60 ปี   จ านวน  7,719  คน 
 อายุมากกว่า 60 ปี  จ านวน  1,461  คน 
 รวมประชากรทั้งส้ิน จ านวน         11,948  คน 
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4. สภาพทางสังคม   
 4.1 การศึกษา  
    สถานศึกษาในต าบลทุ่งใหญ่ มีโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 5 แห่ง เป็น
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จ านวน 4 แห่ง และ ระดับประถมศึกษา 1 แห่ง 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ต้ัง ผู้อ านวยการ 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับ โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ บ้านทุ่งใหญ่    หมู่ที่ 17 นายวิชัย วรรทวี  262 ประถม – มัธยม 045-924080 
2 โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) บ้านโคกใหม่   หมู่ที่ 15 นางพรพรรณ บุตตะวงษ์ 317 ประถม – มัธยม  
3 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน บ้านร่องตาซุน หมู่ที่ 2 นายชาญชัย สมสะอาด 266 ประถม – มัธยม 081-877-6177 

4 โรงเรียนบ้านประทาย บ้านประทาย  หมู่ที่ 3 นายสมศักดิ์ ประสาร 209 ประถม – มัธยม 081-789-0567 

5 โรงเรียนบ้านกะมอล บ้านกระมอล   หมู่ที่ 7 นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง 89 ประถม – มัธยม 045-660008 

              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีจ านวน 5 ศูนย ์

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ต้ัง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับ โทรศัพท์ 

1 ศพด.บ้านโคก โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.
32) 

นางศยามล กุลเสนา 63 ก่อนวัยเรียน 080-167-4838 

2 ศพด.บ้านปะทาย บ้านประทาย  หมู่ที่ 3 นางสาววิวัฒนา ลาพันธ์ 71 ก่อนวยัเรียน 080-487-7541 

3 ศพด.บ้านทุ่งใหญ ่ บ้านทุ่งใหญ่ 2 หมู่ที่ 9 นางดวงกมล วันศรี 37 ก่อนวยัเรียน 087-247-8926 

4 ศพด.บ้านร่องตาซุนห้วยไม้งาม โรงเรียนบ้านร่องตาซุน นางมะลิวัลย์ วันศรี 45 ก่อนวยัเรียน 085-303-8049 

5 ศพด.บ้านกระมอล บ้านกระมอล  หมู่ที่ 7 นางสาวชัชนันท์ วันเจริญ 39 ก่อนวยัเรียน 088-787-8250 

 4.2 สาธารณสุข 
ที ่ ชื่อสถานบริการด้านสาธารณสุข ที่ต้ัง ผู้อ านวยการ โทรศัพท์ 
1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ2่  หมู่ท่ี 9 นายบรรเทิง สุพรรณ 091-013-0152 
2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคก บ้านโคกใหม่   หมู่ท่ี 15 นายก าธร เกษมสุข 086-460-3518 
     
 4.3 อาชญากรรม 
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีสถานีต ารวจชุมชนดังนี้ 
   1. ที่ท าการต ารวจชุมชนต าบลทุ่งใหญ่ จ านวน 1  แห่ง    
 4.4 การสังคมสงเคราะห์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
   1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ 
   2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ติดกับถนนหมายเลข 221 เส้นทางไปเขาพระวิหาร อยู่ห่างจาก
อ าเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร ไม่มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวในการสัญจร
ไปมาระหว่างหมู่บ้านกับตัวอ าเภอกันทรลักษ์ เนื่องจากระยะทางไม่ไกล ส าหรับการเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษ มีรถ
โดยสารประจ าทางระหว่างอ าเภอกันทรลักษ์ ไปจังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร และอ าเภอ 
กันทรลักษ์ ไปจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งมีรถโดยสารตั้งแต่เวลา 05.00 – 18.00 น.  
 5.2 การไฟฟ้า  

การขยายเขตไฟฟูาส าหรับใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือน เนื่องจากมีการ
ย้ายแหล่งที่อยู่จากในหมู่บ้านไปอยู่พ้ืนที่ท าการเกษตร ท าให้บางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟูาใช้ คิดเป็นร้อยละ 0.20 ที่ยัง
ไม่มีไฟฟูาใช้   

ไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นมีเป็นจ านวนมาก และองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีการตั้ง
งบประมาณในด้านการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง แต่ต้องรอประมาณการจากการไฟฟูาอ าเภอกันทรลักษ์ ท าให้การ
ด าเนินการล่าช้า 

ไฟฟูาการเกษตร ยังไม่เพียงพอตามความต้องการของประชาชน เนื่องจาก ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีจ านวนจ ากัด ท าให้การขยาย
เขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรคลอบคุลมทั่วถึง 

 5.3 การประปา 

   ประชาชนมีประปาใช้ยังไม่คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน ที่ไม่มีน้ าประปาใช้ ประชาชนใช้น้ าบาดาล  
น้ าบ่อ ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการก่อสร้างระบบประปาให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน แต่ติดขัดเรื่องงบประมาณในการ
ด าเนินการ เพราะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการก่อสร้าง 

 5.4 โทรศัพท์  
   การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในต าบลทุ่ งใหญ่  มีทั้ งระบบโทรศัพท์ เคลื่อนที่   
ระบบอินเตอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยมีผู้ให้บริการประกอบด้วย บริษัท กสท. โทรมนาคม  จ ากัด 
มหาชน บริษัท TOT จ ากัด มหาชน บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จ ากัด (มหาชน) เครือข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกบริษัท 

 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
 การให้บริการด้านไปรษณีย์หรือการขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ ในต าบลทุ่งใหญ่ มีบริษัท ไปรษณีย์ 
ไทย จ ากัด (ปณท) (Thailand Post) คอรี่ เอ็กซ์เพรส Kerry Express Thailand ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ที่ให้บริการ 
ในการขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ    
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6. ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1 การเกษตร 
  ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่ ร้อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา ปลูกข้าว ปลูก
ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
 6.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.ทุ่งใหญ่ 
ที ่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้าน ประเภทกิจการ 

1 นายวรรณกิจ ถือศร 295/1 1 โคก ร้านค้า 
2 นายกัมพล พลประเสริฐ 156 1 โคก ซ่อมจักรยาน 
3 นายศิริวัติ แซ่อือ 72 1 โคก ผลิตน้ าดื่มบรรจุขวด 
4 นายเสงิบ กายะชาติ 204 1 โคก ร้านค้า 
5 นางนัฐติยา เครือชัย 4 1 โคก ปั๊มน้ ามัน 
6 นางสาวกาญจนา กายะชาติ 150 1 โคก ปั๊มน้ ามัน 
7 นายน าพล พงษ์พิลาสาร 111 2 ร่อง ร้านค้า 
8 นางกวง บรรพชาติ 127 2 ร่อง โรงสีข้าว 
9 นางสาวแหวนเพชร วงค์ขันธ์ 118/1 2 ร่อง ร้านค้า 
10 นายเช้ือ ปานประชาติ 6/3 2 ร่อง ร้านค้า 
11 นางบัวผา ครองพันธ์ 76 2 ร่อง ร้านค้า 
12 นางเยี่ยม ภักดีพงษ์ 76/1 3 ปะทาย ร้านค้า 
13 นายวิเชียร นวลแย้ม 79 3 ปะทาย ร้านค้า 
14 นางแก้ว ผิวเหลือง 28 3 ปะทาย ร้านค้า 
15 นายปรีชา แก้วพันนัย 94 3 ปะทาย โรงสีข้าว 
16 นายประสิทธิ์ ยงย้อย 13 3 ปะทาย ร้านค้า 
17 นางจอม เมาหวล 74 3 ปะทาย ร้านค้า 
18 นางสาวพิมพ์ชนก ยอดจาน 164 3 ปะทาย ร้านค้า 
19 นางสาวชลธิชา ยี่สุน 3/2 3 ปะทาย ร้านค้า 
20 นายขวัญธิวัฒน์ หลวงเดช 22/3 3 ปะทาย ซ่อมอิเล็กทรนิกส์ 
21 นางสุพัฒน์ ยี่สุน 62/2 3 ปะทาย ร้านค้า 
22 นางสาวบัวลี ศรีสังข์ หน้าโรงเรียนประทาย 3 ปะทาย ร้านค้า 
23 นางสาวทิพวรรณ มีแสง 73/3 4 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า,น้ ามัน 
24 นางส าลี รัตพันธ์ 77 4 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า 
25 นางวิเศษ ยอดสิงห์ 81/1 4 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า 
26 นางบุญส่ง วันศร ี 88/1 4 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า 
27 นางอัชราภรณ์ ต้นเกษ 47 5 ม่วง ร้านค้า 
28 นายธรรมะ ยอดย้อย 15 5 ม่วง โรงสีข้าว 
29 นางสาวถวิน แก้วดี 96 5 ม่วง ร้านค้า 
30 นางปราณี พรมชาติ 129 5 ม่วง ร้านค้า 
31 นายบุญพิศ มูลค า 127 5 ม่วง โรงสีข้าว 
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/หน่วยธุรกิจในเขต อบต.ทุ่งใหญ่… 
ที ่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้าน ประเภทกิจการ 

32 นางสาววารุณี อ่อนทรวง 63 5 ม่วง ร้านค้า 
33 นายศิริ หลวงเดช 226 5 ม่วง ร้านค้า 
34 นางทวี ลาพันธ์ 4 5 ม่วง ร้านค้า 
35 นายเทือง วันศรี 137 5 ม่วง ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 
36 นางแสงนภา วันศรี 212 5 ม่วง จ าหน่ายวัสดุทางการเกษตร 

37 นางสุลิน วงษ์ทอง 136 5 ม่วง ร้านเกมส์ 
38 นางล าดวน ทินสุทธิเศรษฐ์ 216 5 ม่วง ร้านด้า 
39 นางสาวละเอียด โคสา 281 5 ม่วง ร้านผลิตน้ าดื่ม 
40 นางจิตรสาคร ขนอ่อน 85 5 ม่วง ร้านค้า 
41 นางนงเยาว์ เสนหอม 105 6 ผือเก่า ร้านค้า 
42 นายธานิน อั้งดา 125 6 ผือเก่า ร้านซ่อมรถยนต์ 
43 นางสารณี ปัญชาติ 359 6 ผือเก่า โรงสีข้าว 
44 นางวันเพ็ญ มูลค า 58 6 ผือเก่า ร้านค้า 
45 นางสมาน สุภาพ 104 6 ผือเก่า ร้านค้า 
46 นางสาวจันทร์ส่อง คุณาสินศิริโชติ 22 6 ผือเก่า สะสมยางดิบ 
47 นางลิม แนบชิต 30 6 ผือเก่า ร้านค้า 
48 นางสาวสุพิน รัตพันธ์ 65 7 กะมอล ร้านค้า,น้ ามัน 
49 นางเกษมสุข ขุพันธ์ 117 7 กะมอล ร้านค้า 
50 นายสมบัติ ศิลาค า 21 7 กะมอล ร้านค้า 
51 นายจวน ส ารส 17 7 กะมอล โรงสีข้าว 
52 นางส านียง จันทะค าแพง 120 7 กะมอล ร้านค้า 
53 นางสรีวรรณ์ ศิลาค า 124 7 กะมอล ร้านค้า 
54 นายไพบูลย์ สิมศิลา 1/1 7 กะมอล ร้านค้า 
55 นางสุพิน มีพันธ์ 7 7 กะมอล ร้านค้า 
56 นายวรรณศรี ศิลาค า 121 7 กะมอล โรงสีข้าว 
57 นางสาวสุรัตน์ ศรแก้ว 160 7 กะมอล ร้านค้า 
58 นายทองศูนย์ ศรีสุข 11 8 ตาซุน ร้านค้า 
59 นายสีดา ครองเช่ือ 124 8 ตาซุน โรงสีข้าว 
60 นางส าราญ ครองเมือง 93 8 ตาซุน ร้านค้า 
61 นายปัญญา อรรคบุตร 127 8 ตาซุน ร้านค้า 
62 นางสาวสุภาวดี ปานประชาติ 14 8 ตาซุน ร้านค้า 
63 นายสุวรรณ ปานประชาติ 59 8 ตาซุน โรงสีข้าว 
64 นางจุทานาจ ศรีชัย 106 9 ทุ่งใหญ่ 2 ร้านค้า,น้ ามัน 
65 นางสาวศรศรี วันศรี 171 9 ทุ่งใหญ่ 2 ร้านค้า 
66 นายวิชัย ยอดสิงห์ 47/1 9 ทุ่งใหญ่ 2 ร้านค้า 
67 นางเรน วิลัย 48 9 ทุ่งใหญ่ 2 ร้านค้า 
68 นางล้อม วันศรี 134/1 9 ทุ่งใหญ่ 2 สะสมยางดิบ 
69 นายแสนสุข คุมมินทร์ 368 9 ทุ่งใหญ่ 2 ร้านค้า 
70 นายประพันธ์ คุมมินทร ์ 179 9 ทุ่งใหญ่ 2 ร้านซ่อมรถมอเตอร์

ไซต ์
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/หน่วยธุรกิจในเขต อบต.ทุ่งใหญ่… 
ที ่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้าน ประเภทกิจการ 

71 นายลือศักดิ์ ปัญชาติ 140 9 ทุ่งใหญ่ 2 ร้านค้า 
72 นายวัชรศักดิ์ เพชรสุริยวงค์ 338 9 ทุ่งใหญ่ 2 ร้านค้า 
73 นายสุธิสา เณรทอง 13/2 9 ทุ่งใหญ่ 2 ร้านค้า 
74 นายสมพาน ปานประชาติ 141/1 9 ทุ่งใหญ่ 2 ร้านค้า 
75 นางเยือง ระมาย 104 10 โนนสะอาด ร้านค้า 
76 นายวิสิทธ์ รัตพันธ์ 46 10 โนนสะอาด รับซ้ือเศษยาง 
77 นางสุดใจ วันศุกร์ 48 10 โนนสะอาด ร้านค้า 
78 นายสมัย ชูค า 17 10 โนนสะอาด ร้านค้า 
79 นายส าเภา ศิลาค า 19 10 โนนสะอาด ขายโรงศพ 
80 นางวิชุดา โพธิ์ชัย 272 11 ห้วยไม้งาม ร้านค้า 
81 นางบรรจง บุญพอ 86 12 โคกเหนือ โรงสีข้าว 
82 นางประคองชัย บังเสียน 2/5 12 โคกเหนือ ร้านค้า 
83 นายจวน สัตพันธ์ 213 12 โคกเหนือ ร้านค้า 
84 นางรัตชา ย่อมพันธ์ 95 12 โคกเหนือ ร้านค้า 
85 นางพจนาถ คืนผล 160/2 12 โคกเหนือ ปั๊มน้ ามัน 
86 นางไพรสนธ์ วงศ์พูนสุข 89 12 โคกเหนือ ร้านค้า 
87 จ่าเอกภัทรณากร ดวงจันทร์ 180 13 ทุ่งประทาย บ้านเช่า 
88 นางวันนา สมนึก 134 13 ทุ่งประทาย ร้านค้า 
89 นายวีระพงษ์ เถาว์ค า 8 13 ทุ่งประทาย ร้านค้า 
90 นายดวง บุญพรม 19 13 ทุ่งประทาย ร้านค้า 
91 นางพรปวีณ์ ชัยพันธ์ 88/1 13 ทุ่งประทาย ร้านค้า 
92 นางถวิล เถาว์ค า 172/1 13 ทุ่งประทาย ร้านค้า 
93 นายประสงค์ หฤทัยถาวร 105 13 ทุ่งประทาย โรงสีข้าว 
94 นางประจวบ เมืองพันธ์ 38 13 ทุ่งประทาย ร้านค้า 
95 นางสาวจันทวี ครองเมือง 199 13 ทุ่งประทาย โรงสีข้าว 
96 นายสุพล กุมพันธ์ 189 13 ทุ่งประทาย ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 
97 นางสมใจ จีนตัง 51 13 ทุ่งประทาย ร้านค้า 
98 นายบุญนาค พันธ์มะลี หน้าวัด 13 ทุ่งประทาย ร้านค้า 
99 นางสาวจิตรา สารศาสตร ์ 149 14 โคกใต้พัฒนา สะสมปุ๋ย 
100 นายบรรจง จินดาชาติ 92/2 14 โคกใต้พัฒนา สะสมปุ๋ม 
101 นางนัฐยา เครือชัย 172 14 โคกใต้พัฒนา สะสมน้ ามัน 
102 นายอาทิตย์ จินดาชาติ 160 14 โคกใต้พัฒนา สะสมปุ๋ย 
103 นายสารพงษ์ กายะชาติ 3 14 โคกใต้พัฒนา ร้านค้า 
104 นางสาวไอรัดดา วงค์ใหญ่ 21 14 โคกใต้พัฒนา ร้านค้า 
105 นางบุญมี ยอดสิงห์ 160/1 15 โคกใหม่ ร้านค้า 
106 นายเป็นเอก บาริศรี 99 15 โคกใหม่ ร้านค้า 
107 นายอนันต์ จรลี 160/1 15 โคกใหม่ ร้านค้า 
108 นยเอกชัย คูณพันธ์ 92 15 โคกใหม่ อู่พ่นสีรถยนต์ 
109 นางสาวฐิติพร รัตพันธ์ 113 15 โคกใหม่ รับ-ขาย-ยางพารา 
110 นายสุหนอมศักดิ์ เขียวหอม 290 15 โคกใหม่ โรงสีข้าว 
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/หน่วยธุรกิจในเขต อบต.ทุ่งใหญ่… 

ที ่ ชื่อ – สกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ บ้าน ประเภทกิจการ 
111 นายคิด มีพันธ์  15 โคกใหม่ ขายของช า 
112 นายสุวรรณ ศรีชัย 29 16 ทุ่งใหญ่พัฒนา ร้านค้า,น้ ามัน 
113 นางมะณี ปัญะชาติ 309 16 ทุ่งใหญ่พัฒนา ร้านค้า 
114 นางสมถวิล ขุขันเขต 137 16 ทุ่งใหญ่พัฒนา ร้านค้า 
115 นางฐิติพร รัตพันธ์ 113 16 ทุ่งใหญ่พัฒนา ร้านค้า,น้ ามัน 
116 นางเรวดี ธรรมนิยม 85 16 ทุ่งใหญ่พัฒนา ร้านค้า 
117 นายธาดา สินพวงยิ้ม 320 16 ทุ่งใหญ่พัฒนา โรงสีข้าว 
118 นายประยุทธ อ่อนทรวง 168 16 ทุ่งใหญ่พัฒนา ซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร 

119 นายพิบูลย์ วันศรี 5/1 16 ทุ่งใหญ่พัฒนา ซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร 

120 นายองอาจ คุมมินทร์ 124 16 ทุ่งใหญ่พัฒนา ร้านค้า 
121 นายพิชิต วิลา 202 16 ทุ่งใหญ่พัฒนา ร้านค้า 
122 นางบัวนา นาคชาติ 037 17 ทุ่งใหญ่เก่า ร้านค้า 
123 นายฉลาด คุมมินทร์ 332/1 17 ทุ่งใหญ่เก่า ร้านค้า 
124 นางอุไรวรรณ เรืองเดช 113 17 ทุ่งใหญ่เก่า โรงสีข้าว 
125 นายสาพร วิลา 5 17 ทุ่งใหญ่เก่า ร้านค้า 
126 นยสุรศักดิ์ สารศาสตร์ 14/3 17 ทุ่งใหญ่เก่า ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟูา 
127 นางกฤษณา ครองเช้ือ 101/2 17 ทุ่งใหญ่เก่า น้ ามัน(หยอดเหรียญ) 
128 นางสาวส าอาง เนียมจิตร์ 23/7 17 ทุ่งใหญ่เก่า น้ ามัน(หยอดเหรียญ) 
129 นางสุริยา ครุผาด 76 17 ทุ่งใหญ่เก่า ร้านค้า 
130 นางสาวเจษฎาพร หอมหวาน 8/5 17 ทุ่งใหญ่เก่า ร้านค้า 

 6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ที ่ กลุ่มอาชีพ หมูที่ 
1 กลุ่มกองทุนหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน บ้านปะทาย หมู่ที่ 3 
2 กลุ่มเกษตรกรรายย่อย บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 
3 กลุ่มพัฒนาสตรี บ้านโคก หมู่ท่ี 1 
4 กลุ่มออมทรัพย์ธนาคารข้าวเปลือก บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6 
5 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ผลิต บ้านกระมอล หมู่ที่ 7 
6 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13 
7 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 
8 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 7.1 การนับถือศาสนา  
 การนับถือศาสนา ประชาชนร้อยละ ๙๙.๙๙ นับถือศาสนาพุทธ 
 
 
 
 
 
 

/7.2 ประเพณีและงานประจ าปี... 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
  งานประเพณีแซบโฎนตา งานบุญสารทเดือนสิบของไทยชาวเขมร เทศกาลงานบุญประเพณี 
เซนโฎนตาหรือประเพณีเซ่นผีปูุตาในเดือนสิบ หรือถ้าเรียกกันแบบเต็มๆ ตามชื่อเรียกของชาวไทยเขมรว่าแซนโฎน
ตาแคเบ็น หมายถึง การเซ่นผีปูุตาเดือนสิบหรืองานบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งชาวไทยเขมรทุกที่ทั่วระแหงไม่ว่าในไทย
หรือฝั่งกัมพูชาจะต้องประกอบกิจประเพณีพิธีกรรมงานบุญนี้เพ่ืออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว 
เป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันต าบลทุ่งใหญ่ได้มีการจัดงานประเพณีแซนโฎนตาขึ้นเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสืบ
สานประเพณีท่ีดีงามและถือเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งของคนไทยเขมร 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
  ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่มีความเชื่อพิธีกรรมร าแม่มด หรือ เรือมมม็วด เป็นพิธีกรรมของคนเชื้อ 
สายเขมร โดยมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ววิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ เพ่ือคอยช่วยเหลือลูกหลาน  และหาก
ลูกหลานคนใดประพฤติผิดจารีตประเพณี หรือท าไม่ดี ก็จะได้รับการลงโทษจากบรรพบุรุษให้ได้รับความเดือดร้อน 
เจ็บไข้ได้ปุวย เป็นต้น เมื่อลูกหลานเจ็บปุวยจะบนบาน และหากหายก็จะแก้บนด้วยการเล่นแม่มด โดยจะประกอบ
พิธีในช่วงเดือน 3-4 หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ในพิธีจะเชิญครูมม็วด ซ็องเมิง (ผู้เป็นหลักเมือง) เชิญผู้น าชุมชน  
เชิญแขกมาร่วม เครื่องดนตรีที่ใช้ในการเล่น เลือกตามแต่ฐานะของเจ้าภาพ หากเป็นผู้มีฐานะดีจะเลือกวงดนตรี 
วงใหญ่ ประกอบด้วย กลองโทน 3 ใบ ซอด้วง 1 สาย ฆ้องขนาด 24 นิ้ว 1 ใบ กรับ 1 คู่ ขลุ่ยปีออร์(เปย) 1 เลา  
คนเจรียง (คนร้อง) 1-2 คน หากมีฐานะไม่ค่อยดีจะเลือกวงเล็ก ประกอบด้วย แคน 1 เต้า กรับ 1 คู่ คนเจรียง 1-2 
คน โดยมากร าแม่มดจะท าเมื่อมีคนปุวยรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันไม่หาย การร าแม่มดจึงท าเพ่ือหาสาเหตุของ  
การเจ็บปุวย และวิธีการรักษา  
  ภาษาถ่ิน หรือ ส าเนียง คือ ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยค า
และส าเนียงเป็นต้น ซึ่งภาษาถิ่นของต าบลทุ่งใหญ่ คือ ภาษาเขมร 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 8.1  น้ า 
   ต าบลทุ่งใหญ่มีแหล่งน้ าที่ส าคัญที่ไหลผ่าน คือ ห้วยขะยุง ซึ่งไหลผ่านบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 
มีคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร บ้านกระมอล หมู่ที่ 7 และมีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่  

1) หนองบัว   หมู่ที่ 5   พ้ืนที่ 4 ไร่ 
2) หนองแสง   หมู่ที่ 6   พ้ืนที่ 0.38 ไร่ 
3) หนองกระจด  หมู่ที่ 5   พ้ืนที่ 3.253 ไร่ 
4) หนองจอก   หมู่ที่ 3   พ้ืนที่ 1.38 ไร่ 
5) หนองม้า   หมู่ที่ 3   พ้ืนที่ 24.09 ไร่ 
6) สระน้ าหนองบก  หมู่ที่ 6   พ้ืนที่ 6.37 ไร่ 
7) หนองกระเบา  หมู่ที่ 3   พ้ืนที่ 2.03 ไร่ 
8) หนองช าใหญ่  หมู่ที่ 4   พ้ืนที่ 15.1 ไร่ 

 
 
 
 

/8.2 ปุาไม้… 
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 8.2 ป่าไม้    
    ลักษณะปุาไม้ส่วนใหญ่เป็นปุาโปร่ง ประกอบด้วย ปุายาง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้กระบาก  
และไม้เป็นเบญจพรรณ 

 8.3 ทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   1. ล าน้ า/ล าห้วย  จ านวน 3  แห่ง 
   2. บึง/หนองและอ่ืนๆ   จ านวน 12 แห่ง 
   3. ฝาย               จ านวน   2  แห่ง 
   4. บ่อน้ าตื้น               จ านวน 229 แห่ง 
   5. บ่อบาดาล             จ านวน 130 แห่ง 
 
 

**************************************************** 
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9. อ่ืนๆ 
 9.1 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
  1) รายรับจริง ประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 

รายได้ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 
หมวดภาษีอากร 
ภาษีที่จัดเก็บเอง    
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 36,119.00 40,722.00 42,756.67 
ภาษีบ ารุงท้องที ่ 126,132.12 31,364.49 160,739.26 
อากรฆ่าสัตว์ 3,825.00 3,175.00 7,350.00 
ภาษีปูาย 1,900.00 5,016.00 10,227.00 

รวม 167,976.12 80,277.49 221,072.93 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บจัดสรรให้ อปท. 
ภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
ภาษีสรรพสามิต 5,217,164,49 5,957,059.00 9,542,391.31 
ภาษีสุรา 2,425,450.70 2,471,929.60 - 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 75,370.00 168,131.00 279,253.00 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. 8,420,999.40 10,272,202.01 10,746,794.92 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน ๙  4,457,218.24 4,312,139.84 4,616,188.20 
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน 41,773.23 178,943.73 340,349.84 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38,096. 55,157.12 57,880.69 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 82,493.46 76,974.06 74,424.27 
ค่าภาคหลวงแร่ 73,065.74 88,484.80 76,196.75 
ภาษีจัดสรรอื่นๆ 38,909.09 3,460.00 3,765.10 

รวม 20,870,541.16 23,584,481.64 25,737,244.08 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
ค่าปรับผิดกฎจราจร 790.00 1,300.00 1,450.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15,400.00 15,100.00 22,900.00 
ค่าปรับผิดสัญญา 233,883.00 23,109.00 - 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 40.00 80.00 160.00 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์ 1,550.00 890.00 1,760.00 
ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 6,000.00 6,000.00 6,000.00 
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร 133.00 309.00 876.00 
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ - 10.00 - 

รวม 257,796.00 46,798.00 33,146.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร 404,177.31 356,391.14 352,044.74 
รายได้จากทรัพย์สินอ่ืนๆ - - - 

รวม 404,177.31 356,391.14 352,044.74 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
ค่าขายแบบแปลน,เอกสารสอบราคา 616,900.00 97,500.00 - 
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร - 1,590.00 4,371.00 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ - 9.00 180.70 
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 104,684.30 127,814.90 199,319.18 
รวม 721,587.30 226,913.90 203,807.88 

หมวดรายได้จากทุน 
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน - - - 

รวม  -  
รวมเงินรายได้  24,294,862.17 26,547,378.63 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.    
หมวดเงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุนทั่วไป (อบต.) 16,983,765.89 31,865,163.93 31,976,526.37 

รวมเงินอุดหนุน  31,865,163.93 31,976,528.37 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  56,160,026.10 58,523,905.00 

   
2. รายจ่ายจริงประจ าปีงบประมาณ 2559-2561 

รายได้ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 
หมวดงบกลาง 1,110,793.00 13,885,110.90 14,028,159.00 
หมวดเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 3,780,720.00 3,654,398.00 3,607,920.00 
หมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) 6,454,325.00 8,096,077.00 8,349,195.00 
หมวดค่าตอบแทน 331,370.00 290,126.00 434,445.00 
หมวดค่าใช้สอย 5,422,334.05 6,548,504.20 5,082,695.28 
หมวดค่าวัสดุ 4,197,635.25 4,772,342.66 4,736,746.35 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 659,576.87 821,216.58 1,009,089.69 
หมวดเงินอุดหนุน 4,535,148.76 4,328,000 3,951,000.00 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 286,850.00 2,654,767.40 218,400.00 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,755,288.99 6,159,500.00 7,444,500.00 
รวมเป็นเงิน 36,534,043.92 51,204,042.74 48,862,150.32 
  
 9.2 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัทพ์ 

1 นายสนิทใจ จินดาชาติ นายก อบต. ทุ่งใหญ่ 081-066-2063 
2 นายเลิศ ครองพันธ์ รองนายก อบต.ทุ่งใหญ่ 087-880-0932 
3 นายวัชระ  จอมค า รองนายก อบต. ทุ่งใหญ่  
4 นายวุธฒิ ยอดย้อย เลขานุการ นายก อบต.ทุ่งใหญ่  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัทพ์ 
1 นายมีศักดิ์  กระเสียน ประธานสภา อบต. 087-252-4863 
2 นายพร้อม เรืองเดช รองประธานสภา อบต. 081-178-0284 
3  ส.อบต หมู่ท่ี 1  
4 นายสมาน เขียมหอม ส.อบต. หมู่ที่ 1  085-260-3993 
5 นายสมยศ คูณสุข ส.อบต. หมู่ที่ 2 080-724-2141 
6 นายทองอินทร์ บรรพชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 2 087-257-8665 
7 นายวรวุฒิ สราญรมย์ ส.อบต.หมู่ที่ 3 089-085-1459 
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8 นายลักษณะชัย เวียงค า ส.อบต. หมู่ที่ 3 084-825-2465 
9 นายเพชร มีพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 082-777-1283 
10 นางประมอน ตั้งมั่น ส.อบต. หมู่ที่ 4 081-282-1076 
11 นายนิรันดร์ วันศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๕ 082-865-3751 
12 นายทน หอมค า ส.อบต. หมู่ที่ 5 080-158-6134 
13 นายศุภชัย ณ นคร ส.อบต. หมูที ่6 085-102-5642 
14 นายสมาน เปล่งปลั่ง ส.อบต. หมู่ที่ 6 081-132-8672 
15 นายนันทโพธิ์ ระมาย ส.อบต. หมู่ที่ 7 090-359-6709 
16 นายเหลี่ยม ชูค า ส.อบต. หมู่ที่ 7 090-374-1310 
17 นายสีดา ครองเชื้อ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 085-468-2295 
18 นายสด ปานประชาติ ส.อบต. หมู่ที่ ๘ 086-876-7172 
19 นางยุวดี อตพงค ์ ส.อบต.หมู่ที่ 9 เลขาสภาฯ 080-473-8583 
20 นายสิทธิพงษ์ นิลเพ็ชร ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐  
21 นายประทีป อินทร์ชื่น ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ 087-240-2956 
22 นายสมเรือน สารศาสตร์ ส.อบต. หมู่ที่ 11 085-417-3285 
23 นายประเสริฐ์ คืนผล ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒ 080-727-1797 
24 นายพีระสิทธ์ิ กายชาติ ส.อบต. หมู่ที ่12 085-343-8969 
25 นายบุญถนอม โนนสังข ์ ส. อบต. หมู่ที่ 13 089-280-6233 
26 นายประดิษฐ์ มั่นชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 13 094-378-3356 
27 นายอุทัย กายชาติ ส.อบต. หมู่ที่ 14 093-450-2887 
28 นายศุภชัย เขีวยหอม ส.อบต. หมู่ที ่14 092-501-5341 
29 นายประวิทย์ กายะชาติ ส.อบต.หมู่ที่ 15 086-260-9828 
30 นายบัญชา แก้วท า ส.อบต. หมู่ที่ 15 082-377-0545 
31 นายกริษณา ถือศร ส.อบต. หมู่ที่ 16 090-619-7801 
32 นางสุพรรณี วันศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๑๗ 080-151-2525 
33 นายสราวุธ มีพันธ ์ ส.อบต. หมู่ที่ 17 082-379-6835 
ส านักงานปลัด 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 จ่าสิบเอกธนาศักดิ์ ค าสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทั่งใหญ่ 065-120-9867 
2 นางอรทัย ค าสุข รองปลัด อบต. 065-120-2557 
3 นายยรรยง สมประสาสน์ หัวหน้าส านักปลัด 065-120-2587 
4 นางสใบทิพย์ โกมลตรี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 093-534-5315 
5 สิบเอกวินัย นาคพันธ ์ นักพัฒนาการชุมชนช านาญการ 086-246-3220 
6 นายพงษ์พัฒน์ พิมพ์ทอง เ จ้ า พนั ก ง า นปู อ ง กั น แล ะ

บรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ 
087-337-0262 

7 นางสุภาวิณี นามทองใบ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  
8 นางสาวจุฑารัตน์ อุ่ยสันติวงศ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 082-441-4188 
9 นางสาวดวงตวัน  จันทะพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 087-877-6149 
10 นายธนพงษ์ วันศร ี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 088-046-2239 
11 นายสุริยันต์ ชูแสง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 084-834-8189 
12 นายนาวิน ลาพันธ์ นักการภารโรง 085-637-4692 
13 นายวิรัตน์  แววแก้ว พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 089-716-4135 
14 นายไกรสร เปล่งปลั่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 099-135-7543 
15 นายศิริพงษ์ ตอนศรี พนักงานขับรถส่วนกลาง 088-133-0769 
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16 นายจุมพล ศรีมาส พนักงานขับรถส่วนกลาง 099-208-2650 
17 วิสาร บรรพชาติ พนักงานขับรถส่วนกลาง 091-587-5573 
18 นายราเมศ กุลเสนา พนักงานจ้างเหมาบริการ 080-169-3743 
19 นายกรกฎ กุลเสนา พนักงานจ้างเหมาบริการ 091-860-6438 
20 นายอรรถดนัย หาปัญนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ 099-432-5479 
21 นางสาวมะลิวัลย์ วงค์ค า พนักงานจ้างเหมาบริการ 099-867-3246 
22 นางสาวณัฐกานต์ ทองมนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 098-945-8046 
23 นางสาวหทัยชนก ยอดโพธ์ิ พนักงานจ้างเหมาบริการ 061-069-8638 
24 นายชาญณรงค์ อัตพงษ ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 094-471-1020 

กองคลัง 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นางสาวรัชนีย์ วงค์ค า นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ 086-126-7255 
2 นางสาวอัญชลี ผิวพรรณ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญการ 087-2488-2927 
3 นางสาวทิพวรรณ กันทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 092-250-9062 
4 นายวิทยา ลาพันธ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 080-155-4349 
5 นางสาวสุภารัตน์ รัตพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 088-721-2296 
6 นางสาววิภา ศรีพรรณวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 093-446-5392 
7 นางสาวธนภรณ์  ปัญชาติ พนักงานจ้างเหมาบริการ 080-654-2869 

กองช่าง 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นางสาวเสาวนีย์ บุญเลิศ นายช่างโยธาช านาญงาน 087-950-5618 
2 นางมริษฎา สีหาทัพ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 088-347-7552 
3 นายรัมชวัล ทองอด ผู้ช่วยนายช่างโยธา 098-087-4630 
6 นายนิติกร วงค์ทอง พนักงานสูบน้ า  
7 นางสาวรุ่งดารา เมาหวล พนักงานแผนที่ภาษี 082-874-8050 
8 นางสาวณิฐินันท์ ปานประชาติ พนักงานแผนที่ภาษี 088-223-3004 
9 นายอดิศักดิ์ มีพันธ ์ พนักงานแผนที่ภาษี 094-617-7985 
10 นายสัน  สารศาตร์ พนักงานจ้างเหมา 087-251-5282 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

1 นายประทุมพร ยอดทรัพย์ นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ 061-775-6219 
2 สิบเอกสุรสิทธ์ิ วันศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 088-126-8496 
3 นางศยามล กุลเสนา ครูช านาญการ 080-167-4838 
4 นางดวงกมล วันศรี ครู คศ.๒ รก 087-247-8929 
5 นางมะลิวัลย์ วันศรี ครู คศ.๒ รก 085-303-8049 
6 นางสาววิวัฒนา ลาพันธ ์ ครู คศ.๒ รก 080-487-7541 
7 นางสาวชัชนันท์ วันเจริญ ครู คศ.๒ รก 088-130-6844 
8 นางสาวลลิตา วันศรี ผู้ดูแลเด็ก 062-476-1286 
9 นางสาวพรพิมล เขียมหอม ผู้ดูแลเด็ก 093-095-5284 
10 นางสาวภิรนุช นาคชัย ผู้ดูแลเด็ก 085-889-6595 
11 นางสาวกิตติยา สมาพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก  
12 นางสาวโสภา คืนผล ผู้ดูแลเด็ก 092-890-2997 
13 นางสาวนันทินี เถาว์ค า ผู้ดูแลเด็ก 080-004-5460 
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14 นางสาวชุลีพร ม่วงนิล ผู้ดูแลเด็ก  
15 นางสาวนงลักษ์ แตะต้อง ผู้ดูแลเด็ก 083-027-4904 
16 นางสาวอรุณศรี ยอดย้อย ผู้ดูแลเด็ก 082-137-1780 
17 นางสาววิภาพร บรรพชาติ ผู้ดูแลเด็ก 093-332-3508 
18 นางสาวจุฬาลักษ์ มีแสง ผู้ดูแลเด็ก  
19 นางสาวปูชิตา นามแย้ม ผู้ดูแลเด็ก 096-609-8806 
20 นางสาวอัญมณี ครองพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก 093-106-0993 
21 นางสาวกาญจนา กายะชาติ ผู้ดูแลเด็ก  
22 นางสาวสุฑารัตน์ หาญชัย ผู้ดูแลเด็ก  
23 นางสาวผกาภรณ์ ขุขันเขต ผู้ดูแลเด็ก 093-083-3412 
24 นางสาวรวิวรรณ อินทร์ชื่น ผู้ดูแลเด็ก  

  
 9.3 ฝ่ายปกครอง 
ล าดับ บ้าน ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง หมู่ที ่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 ประทาย นายอุดม เถาว์ค า ก านันต าบลทุ่งใหญ่ 3 080-150-5509 
  นายโทน ผิวอ่อน สารวัตรก านันต าบลทุ่งใหญ่ 3 088-707-9184 
  นายเซียม เตรียมไชย สารวัตรก านันต าบลทุ่งใหญ่ 3 093-410-1085 
  นายสมพงษ์ โคนาบาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 3 084-823-6841 
  นายบุญทอง ยี่สุ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 3 085-202-1689 
2 โคก นายมลเฑียร์ โพธิ์พิมูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 1 063-494-5154 
  นายสุบัน โพธิ์ไชย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 1  
  นายสนธยา คืนผล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 1 090-184-6774 
  นางสาวสมคิด กายชาติ แพทย์ประจ าต าบล 1 085-401-1537 
3 ร่อง นายสมยศ ครองเชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 2 081-380-0402 
  นายอ่อนวงษ์ ครองเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 2  
  นายสุโพ ยอดสิงห์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 2 083-335-4080 
4 ทุ่งใหญ ่ นางสาวสุภารัตน์ ขุพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 4 086-252-2689 
  นางบุผา หอมค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 4 080-469-1403 
  นายอุทัย หวนคะนึง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 4 090-620-0216 
  นายทองพูน อ่อยยอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายรักษาความ

สงบ 
4 082-861-7610 

5 ม่วง นายบุญยิน โคนาบาล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 5 085-225-9135 
  นายสมยอม วันศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 5 080-464-4703 
  นายบุญมี เทียบเปรียบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 5 087-440-7512 
6 ผือเก่า นายแสวง วิมาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 6 087-065-5146 
  นายทรัพย์ คมใส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 6 080-074-1211 
  นายอภัย เพิ่มศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 6 087-871-9951 
7 กระมอล นายชาญชัย รุ่งธนศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 7 083-374-3473 
  นายวรรณศรี ศิลาค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 7 086-243-3564 
  นางสมบัติ หงษ์จันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 8 085-772-3593 
8 ตาซุน นายถนัด เต่าลอย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 8 081-660-0639 
  นายล าดวน ปานประชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 8  
  นายชาย ปานประชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 8 080-173-3529 
9 ทุ่งใหญ่ 2 นายนิคม ลาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 

 
9  



- 18 - 
 

  นางสาวพรมมา วิเศษ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 9 084-824-4337 
  นางสุชฎา ถุงทรัพย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 9 094-286-8165 

10 โนนสะอาด นายเทวินทร์ อินช่ืน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 10 086-246-0295 
  นายบุญค า โพธิ์ชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 10 098-663-7940 
  นางสมจินตนา ทองจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 10 091-667-5240 

11 ห้วยไม้งาม นายคาร ปานประชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 11 082-749-7136 
  นายวิทยา ปานประชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 11 086-250-6431 
  นายประดิษฐ์ ผาสุก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 11 086-250-6430 

12 โคกเหนือ นายพัสกร คูณพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 12 089-716-3130 
  นายวัชรินทร์ สารสาตร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 12 087-004-6939 
  นายมานะ จินดาชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 12 087-811-0050 

13 ทุ่งประทาย นายดาว บุตรพรม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 13 087-869-6739 
  นายเขียน คะนอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 13 080-155-9404 
  นายทุย ยงย้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 13  

14 โคกพัฒนา นายสมเกียรติ แก้วท า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 14 086-069-2413 
  นายพรชัย ยุวพรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 14  
  นายฤทธิ์ชัย จินดาชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 14 098-637-2786 

15 โคกใหม่ นายภานุวัฒน์ สนิทวิชนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 15 083-739-6916 
  นายธนชัย เสาตรง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 15 087-254-9836 
  นายบุญเรน ปานประชาติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 15 085-413-9785 

16 ทุ่งใหญ่พัฒนา นายวีระศักดิ์ มีพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 16  
  นางวันทอง วิลัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 16  
  นายมิน หอมค า ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 16  

17 ทุ่งใหญ่เก่า นางสาวศรีดรุนี ประวัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 17 087-966-1032 
  นายวิชัย กุมพันธ ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 17 081-819-6282 
  นางประยรู เต่าทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝุายปกครอง 17 085-5200-4063 

  
 9.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 198 คน 
หมู่ที บ้าน ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมู่ 

1 โคก 1 นางสาวสมคิด กายะชาติ 004/1 หมู่ที่ 1 
  2 นางนิรมนต์ เขียวหอม 114/2 หมู่ที่ 1 

  3 นางศรีนวล ดวงพล 304 หมู่ที่ 1 

  4 นางจันทร์นวน กายะชาติ 18 หมู่ที่ 1 

  5 นางสงค์แสง เนาวรัตน์ 63 หมู่ที่ 1 

  6 นางสาวสมทรง บุตรมณ ี 63 หมู่ที่ 1 

  7 นางมาลี โคตรสงคราม 32 หมู่ที่ 1 

2 ร่อง 8 นางชวง ครองพันธ์ 074/3 หมู่ที่ 2 
  9 นางจ าปี ดวงพล 59/2 หมู่ที่ 2 

  10 นางสาวณิชาพร กายะชาติ 45 หมู่ที่ 2 

  11 นสงพิมชนก เทียบเปรียบ 213 หมู่ที่ 2 

  12 นางสุน ปานประชาติ 514 หมู่ที่ 2 

  13 นางสมสมร มีบุญ 94 หมู่ที่ 2 
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  14 นางอิลอม ครองเชื้อ 208 หมู่ที่ 2 

  15 นางประดิษฐ์ บรรพชาติ 67 หมู่ที่ 2 

  16 นางเสงี่ยม ครองพันธ์ 200 หมู่ที่ 2 

  17 นางบัวทิศ ครองชัย 37/1 หมู่ที่ 2 

  18 นางจันทร์ทิพย ์หอมหวาน 49 หมู่ที่ 2 

  19 นางสาวลินดา สุวรรณไชย 164 หมู่ที่ 2 

  20 นายอ่อนวงษ ์ครองเมือง 24 หมู่ที่ 2 

  21 นางสุภาพร ผาสุข 255 หมู่ที่ 2 

3 ประทาย 22 นายประมวล ศรีสังข ์ 17 หมู่ที่ 3 
  23 นายประดิษฐ์ บุญเลิศ 215 หมู่ที่ 3 

  24 นางรัศม ีชนะชัย 1 หมู่ที่ 3 

  25 นางระเบียบ เมาหวล 003/1 หมู่ที่ 3 

  26 นายประเสริฐ  ยงย้อย 211 หมู่ที่ 3 

  27 นางกรรณิกา เครือทอง 184 หมู่ที่ 3 

  28 นางบุญสร้อย ทองขาว 011/1 หมู่ที่ 3 

  29 นางค าหล้า ละมูล 291 หมู่ที่ 3 

  30 นายบุญทอง ยี่สุน 224 หมู่ที่ 3 

  31 นางสาวมะลิวรรณ ศรีสังข์ 67/1 หมู่ที่ 3 

  32 นางหนูเชือน เมาหวล 164 หมู่ที่ 3 

  33 นายชาลี ภักดีพงษ ์ 76/1 หมู่ที่ 3 

  34 นายบัวลา เมาหวล 187 หมู่ที่ 3 

  35 นายเซียม เตรียมไชย 81/1 หมู่ที่ 3 

  36 นางสุริม เตรียมไชย 149 หมู่ที่ 3 

  37 นางสุพัตร ยอดแก่น 84 หมู่ที่ 3 

  38 นางวิลา แก้วยงค ์ 106 หมู่ที่ 3 

  39 นายดุสิต หงห้อย 95 หมู่ที่ 3 

  40 นางสาววงษ์มณี เถาว์ค า 009/2 หมู่ที่ 3 

4 ทุ่งใหญ่ 41 นางสมสมัย สัตพันธ์ 405 หมู่ที่ 4 
  42 นางสาวบัวบาน คุมมินทร์ 75/1 หมู่ที่ 4 

  43 นางสาวสมแข โคตรรวงษา 81 หมู่ที่ 4 

  44 นางวรรณี จันทะรินทร์ 102 หมู่ที่ 4 

  45 นางสาวบุผา หอมค า 54 หมู่ที่ 4 

  46 นางสาวอุธานี หาญสิงห์ 54 หมู่ที่ 4 

  47 นางล าไย  หลวงเดช 352 หมู่ที่ 4 

  48 นางระเบียบ จ าปาทอง 146 หมู่ที่ 4 

  49 นางสุพจน์ อ่อนทรวง 401 หมู่ที่ 4 

  50 นางเสาวนีย์ อ่อนทรวง 88 หมู่ที่ 4 

5 ม่วง 51 นางสวิน ปรารมภ์ 190 หมู่ที่ 5 
  52 นางเพียรผกา หอมค า 107/1 หมู่ที่ 5 
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  53 นางสาวพันทา หอมค า 65 หมู่ที่ 5 

  54 นางจ าปี นาคชาติ 49/1 หมู่ที่ 5 

  55 นางสุพิน กายชาติ 167 หมู่ที่ 5 

  56 นางละมุน วันศรี 109 หมู่ที่ 5 

  57 นางรัศมี คะนวล 172 หมู่ที่ 5 

  58 นางสว่าง ปานประชาติ 154 หมู่ที่ 5 

  59 นายบุญมี  เทียบเปรียบ 135 หมู่ที่ 5 

  60 นางอรอินทร์ หอมหวาน 110 หมู่ที่ 5 

  61 นางทองฉวี  ศรีสมบัติ 224 หมู่ที่ 5 

  62 นางสมยอง วันศรี 50/1 หมู่ที่ 5 

  63 นางทวี บุญเพ็ง 54 หมู่ที่ 5 

  64 นายสาพล วันศรี 115 หมู่ที่ 5 

  65 นางมณีรัตน์ มะลิวัลย์ 132 หมู่ที่ 5 

  66 นายมัย บุญจูม 138 หมู่ที่ 5 

  67 นายสวิตซ์  รัตพันธ์ 9 หมู่ที่ 5 

  68 นายอดล พรรณนา 177 หมู่ที่ 5 

  69 นางจ าลอง หอมค า 131 หมู่ที่ 5 

6 ผือเก่า 70 นางละมัย เปล่งปลั่ง 008/1 หมู่ที่ 6 
  71 นายสุดใจ แก้วเขียว 018/1 หมู่ที่ 6 

  72 นายทรัพย์ คมใส 70 หมู่ที่ 6 

  73 นางสมถวิล ศรีอุทุมพร 64 หมู่ที่ 6 

  74 นางศรีดารา วันเจริญ 48 หมู่ที่ 6 

  75 นายประหยัด หลวงเดช 62 หมู่ที่ 6 

  76 นางหนูเกียรติ เพ่ิมศรี 35 หมู่ที่ 6 

  77 นางสาวสมยศ ลันดา 202 หมู่ที่ 6 

  78 นางค าใส ยอดโพธิ์  หมู่ที่ 6 

  79 นางหวน กองแก้ว 6 หมู่ที่ 6 

  80 นางพา นิขัน 74 หมู่ที่ 6 

  81 นางมัจฉา ค าเคน 41/1 หมู่ที่ 6 

  82 นายบุญทัน  บัวเงิน 46 หมู่ที่ 6 

  83 นายบัวเงิน ซวงไซ 103 หมู่ที่ 6 

  84 นางตองอ่อน เสือจุย 127 หมู่ที่ 6 

  85 นางสวิง กุมภรรณ์ 98 หมู่ที่ 6 

7 กระมอล 86 นายสุดใจ ศิลาค า 124 หมู่ที่ 7 
  87 นางดวงจิต หวนคนึง 82 หมู่ที่ 7 
  88 นางสุวิมล อัดพงค์ 85 หมู่ที่ 7 
  89 นายนันทโพธิ์ ระมาย 8 หมู่ที่ 7 
  90 นายเลียน  หงษ์จันทร์ 151 หมู่ที่ 7 
  91 นางล าพูน ระม้าย 006/1 หมู่ที่ 7 
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  92 นางล าพูน  ระม้าย 47 หมู่ที่ 7 
  93 นางสามารถ ศิลาค า 35 หมู่ที่ 7 
  94 นายวรรณศรี ศิลาค า 121 หมู่ที่ 7 
  95 นายสุพิศ สามัญ 009/2 หมู่ที่ 7 
  96 นางสันทยา รสชาติ 123 หมู่ที่ 7 
  97 นางบุญเรือง จ าปาหอม 13 หมู่ที่ 7 
  98 นางสาวสุพิษ โคนาบาล 019/1 หมู่ที่ 7 
  99 นางวัฒนา ชูค า 43 หมู่ที่ 7 
8 ตาซุน 100 นายสุพงษ์ แก้วรัตน์ 25 หมู่ที่ 8 
  101 นายสุรศักดิ์ สารศาสตร์ 77 หมู่ที่ 8 
  102 นายมณีวรรณ บุญทอง 84/1 หมู่ที่ 8 
  103 นางณัฐนิชา วันศรี 7/3 หมู่ที่ 8 
  104 นางหาญ ครองเมือง 20 หมู่ที่ 8 
  105 นางลัย สมประสาตร์ 127 หมู่ที่ 8 
  106 นางประวิทย์ พงษ์สุระ 120 หมู่ที่ 8 
  107 นางชญานันท์ ครองพันธ์ 92 หมู่ที่ 8 
  108 นางสาวอรสา ครองเชื้อ 125 หมู่ที่ 8 
  109 นางวิเชียร กายะชาติ 42 หมู่ที่ 8 
9 ทุ่งใหญ่ 110 นายบิน วงษ์ทอง 009/1 หมู่ที่ 9 
  111 นางสาววิจิตตรา ภักพวง 76 หมู่ที่ 9 

  112 นายไพโรจน์ ธรรมพร 360 หมู่ที่ 9 

  113 นางสวัสดิ์ ลาพันธ์ 30 หมู่ที่ 9 

  114 นางสกุลไทย หาญชัย 136 หมู่ที่ 9 

  115 นางสุกุล หาญชัย 28 หมู่ที่ 9 

  116 นางจันทนา ภักพวง  หมู่ที่ 9 

  117 นางอ าภาพร วันศรี 343 หมู่ที่ 9 

  118 นางภัทนา ภักดิ์พวง 7 หมู่ที่ 9 

  119 นางสายโรจน์ โพธิจารณ์ 89 หมู่ที่ 9 

  120 นางรัตนาพร เกตพงค์ 157 หมู่ที่ 9 

  121 นางก็วง กายะชาติ 14 หมู่ที่ 9 

  122 นายเรน ศิลาค า 005/2 หมู่ที่ 9 

  123 นางสาวบัวล ี โพธิ์อุดม 003/1 หมู่ที่ 9 

10 โนนสะอาด 124 นางปภาวี ศิลาค า 12 หมู่ที่ 10 
  125 นายสุเทียน  วันศุกร์ 7 หมู่ที่ 10 

  126 นายยุทธชัย ระมาย 25 หมู่ที่ 10 

  127 นางสวิล  แก้วท า 5 หมู่ที่ 10 

  128 นายแสวง อินทร์ชื่น 49 หมู่ที่ 10 

11 ห้วยไม้งาม 129 นายวิทนา ปานประชาติ 99 หมู่ที่ 11 
  130 นางจันศรี สัตพันธ์ 177 หมู่ที่ 11 
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  131 นางละมี ครองเมือง 83 หมู่ที่ 11 

  132 นางฉลวย ครองเชื้อ 184 หมู่ที่ 11 

  133 นางละมัด ครองพันธ์ 189 หมู่ที่ 11 

  134 นางธันยาภรณ์ สุดสงข ์ 108 หมู่ที่ 11 

  135 นางเดือน ปานประชาติ 191 หมู่ที่ 11 

  136 นายสมเรือน สารสาตร์ 201 หมู่ที่ 11 

12 โคกเหนือ 137 นางบุญชัย ยอดโพธิ์ 309 หมู่ที่ 12 
  138 นางเสมือน ระก า 174 หมู่ที่ 12 

  139 นางดรุณี พลแสน 64/1 หมู่ที่ 12 

  140 นางวันณี คูณสุข 159 หมู่ที่ 12 

  141 นางจิตรสม คืนผล 38 หมู่ที่ 12 

  142 นางสุเทียน ใจบุญ 37 หมู่ที่ 12 

  143 นายมานะ จินดาชาติ 28 หมู่ที่ 12 

  144 นางสาวเจนจิรา เขียวหอม 11/2 หมู่ที่ 12 

  145 นางสมจิตร ทิศชาติ 35 หมู่ที่ 12 

  146 นางค าดี ทิศชาติ 44 หมู่ที่ 12 

  147 นางสาววันดี  โสภ ี 88 หมู่ที่ 12 

  148 นางสมจิต เขียวอ่อน 125 หมู่ที่ 12 

13 ทุ่งประทาย 149 นางสัญญา หงษ์ห้อย 28 หมู่ที่ 13 
  150 นางมะลิจันทร์ ยงย้อย 166/1 หมู่ที่ 13 

  151 นายกิตติ โพธิ์สุด 48 หมู่ที่ 13 

  152 นางพิศสมัย ประสงค์ 41 หมู่ที่ 13 

  153 นายบุญเลิศ โคนาบาล 73 หมู่ที่ 13 

  154 นางสุพิษ วงค์ภักดี 167/1 หมู่ที่ 13 

  155 นางวันทอง คูณพันธ์ 21 หมู่ที่ 13 

  156 นางบุญทม เต่าลอย 43 หมู่ที่ 13 

  157 นายดาว บุญพรม 19 หมู่ที่ 13 

  158 นายบุญนาค พันธ์มะลี 33 หมู่ที่ 13 

  159 นางละมอง บุญบ าเรอ 61/1 หมู่ที่ 13 

14 โคกพัฒนา 160 นายสุชาติ กายะชาติ 1 หมู่ที่ 14 
  161 นางมัลลิกา กายะชาติ 1 หมู่ที่ 14 

  162 นางสาวจิตติยา แก้วท า 111/3 หมู่ที่ 14 

  163 นางกิม ไสว 78 หมู่ที่ 14 

  164 นางศุกร ครองพันธ์ 2 หมู่ที่ 14 

  165 นางพวงผกา ปานประชาติ 20 หมู่ที่ 14 

  166 นางสาจิตราศรี กายะชาติ 172 หมู่ที่ 14 

  167 นางสาวฉันทนา จินดาชาติ 4/2 หมู่ที่ 14 

15 โคกใหม่พัฒนา 168 นางประมวล ทองเต็ม 016/4 หมู่ที่15 
  169 นางจุฬารัตน์ พลแสน 316 หมู่ที่15 
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  170 นางวิไลวรรณ กายะชาติ 18/2 หมู่ที่15 
  171 นางวัฒนา จั้นวันดี 016/1 หมู่ที่15 
  172 นายประวิทย์ กายะชาติ 297/1 หมู่ที่15 
  173 นางสมบัติ กายะชาติ 014/3 หมู่ที่15 
  174 นางวงจันทร์ จารุการณ์ 201 หมู่ที่15 
  175 นางบุญมี ยอดสิงห์ 78 หมู่ที่15 
  176 นายยอดสิงห์  เปล่วงปลั่ง 184 หมู่ที่15 
16 ทุ่งใหญ่พัฒนา 177 นางจันทร์แสง เหมือนมาตย์ 266 หมู่ที่ 16 
  178 นางสุดาณี หวนคนึง 167 หมู่ที่ 16 

  179 นางสาวดาว องอาจ 174 หมู่ที่ 16 

  180 นางบุญมี มีพันธ์ 371 หมู่ที่ 16 

  181 นางสุธิวรรณ ลาพันธ์ 350 หมู่ที่ 16 

  182 นางอัจฉราภร บุญม ี 345 หมู่ที่ 16 

  183 นางสมศรี วันศรี 025/1 หมู่ที่ 16 

  184 นางสาวประยูร รสชาติ 148 หมู่ที่ 16 

  185 นางสาวจารุณี วันศรี 311 หมู่ที่ 16 

  186 นายยอด ปานประชาติ 177 หมู่ที่ 16 

17 ทุ่งใหญ่เก่า 187 นางสมัย วิเศษ 92 หมู่ที่ 17 
  188 นางวีรวรรณ สารสาตร์ 014/3 หมู่ที่ 17 

  189 นางเชือน ลาพันธ์ 199 หมู่ที่ 17 

  190 นางทัศนะ ยอดสิงห์ 314 หมู่ที่ 17 

  191 นางสวน ธรรมนิยม 212 หมู่ที่ 17 

  192 นางประยูร  เต่าทอง 10 หมู่ที่ 17 

  193 นางปลื้มจิตร เตียบจันทร์ 356 หมู่ที่ 17 

  194 นางวรรณศรี อาสม 408 หมู่ที่ 17 

  195 นางจิราพร อรุณฉาย 27 หมู่ที่ 17 

  196 นางวริศรารัตน์ มีพันธ์ 112/1 หมู่ที่ 17 

  197 นางอุไรวรรณ เรืองเดช 113 หมู่ที่ 17 

  198 นางจันทนา ภักพวง 406 หมู่ที่ 17 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 

 
ภาพที่......... แสดงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 
ภาพที่........แสดงกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

 วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางสู่ 
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ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) คือ ประเทศไทยเป็นประเทศ
รายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็น
ชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท และ 301,199 บาท ต่อคนต่อปี 
(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาพรัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือยต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

  
 วิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2563  
 รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่นคั่งและยั่งยืน 
 มั่นคง การที่ประเทศไทยมีความสงบสุข ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ใช้ความรุนแรง
หรือวิถีนอกกฎหมาย 
 มั่งคั่ง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะ เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับตลาดโลกโดยเฉพาะ
ประเทศเพ่ือนบ้านให้มากข้ึน มีการบริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการ 
 ยั่งยืน การค านึงถึงความเหมาะสม คุ้มค่า ในการปฏิบัติงาน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีภูมิคุ้มกันตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  
 นโยบายรัฐบาลและแผนการบริหาราชการแผ่นดิน (นายประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี) 
 รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. การปกปูองและเชิดชูดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในกประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและส่งเสริมใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้น้อมน าแนวความคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นหลักในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กรอบทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ น าไปประกอบการพิจารณาจัดท า
แผนพัฒนาให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน โดยสาระส าคัญของแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี...............แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 
1. เ พ่ิมศั กยภาพการผลิตสินค้ า เกษตรไปสู่

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
1. พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ

คุณภาพสูง 
2. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ ตาม

ศักยภาพของพ้ืนที่โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้และไม้
ดอก รวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงและโคนม 

3. สนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้พ่ึงตนเองได้ 
2. พัฒนา อุตสาหกรรม เกษตรแปรรู ป ไปสู่

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
1. พัฒนาให้นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูป

และอาหารแบบครบวงจร 
2. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม

และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
แฟชั่นในระดับภูมิภาค 

3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม ผลิตสินค้าอุปโภค บริโภค 
ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียบเศรษฐกิจด้านตะวันออก-ตะวันตก 

4. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม 

อารยธรรมขอม  ยุ คก่ อนประวั ติ ศาสตร์ 
ธรรมชาติและกีฬาสู่นานาชาติ 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- เชิงประเพรีวัฒนธรรม 
- อารยธรรมขอม 
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- วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงและสุขภาพ 
- ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
- เชิงกีฬา 
- ธรรมชาติ 

2. พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน
บ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเชื่อม สปป.ลาว 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือ
การเกษตรที่ยั่งยืน 

1. พัฒนาแหล่ งน้ าดิบและแหล่ งน้ า ธรรมชาติ เ พ่ือ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บ 

2. พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูลและสร้างแหล่ง
กักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กใน
พ้ืนที่ที่เหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร 

5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
ต้นน้ า 

 

  
แนวทางการพัฒนาหลัก แนวทางการพัฒนารอง 

6. การพัฒนาเมืองส าคัญ 1. พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การ
บริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา 

2. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง ระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่
ส าคัญ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

7. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 1. ส่เงสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

2. สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

3. ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เข้า
มามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงบูรณาการ 
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 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีตัวอย่าง
แนวคิดโครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการส าคัญของภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 

 โครงการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนการออม ชุมชนเพ่ือ

สวัสดิการของผู้สูงอายุ 
 โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
 โครงการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง 
 โครงการส่เงสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่

พ่อแม่เด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพสูง
ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 

 โครงการพัฒนาผ้าไหมอีสานสู่การเป็นศูนย์กลาง
แฟชั่น 

 โครงการปูองกัน ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ 
 โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เป็นเมืองน่า

อยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยงเชิงบูรณาการ  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อ านาจเจริญ) 
  
 วิสัยทัศน์  
 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า 
 การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 
 
 ค านิยาม 

วิสัยทัศน์ ความหมาย 
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์
เพ่ิมมูลค่า 

การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปผลิตการเกษตรใน
ระดับอุตสาหกรรมด้วยความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการท า
เกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยว ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทั้ง
กลุ่มระดับกลาง – บน กลุ่มความสนใจพิเศษ โดยน าเสนอสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
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ทางการท่องเที่ยว และสร้างการเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กับกลุ่มประเทศอาเซียน 

การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล การมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตามระบบ
และมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ กฎหมาย ระเบียบ และข้อ
ปฏิบัติมีความชัดเจนอและเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและ
การท างานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบและมาตรฐาน
การค้าระหว่างประเทศรวมทั้งผู้ประกอบการมีศักยภาพในการ
แข่งขันเพ่ือการท าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

  
 ล าดับความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้ 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมงด้วย
อุตสาหกรรมแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการ
ลงทุนสู่สากล 
 

 
 

ภาพที่........แสดงจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดในกลุ่มจังหวัด 
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 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
  
 วิสัยทัศน์ : ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร 
  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
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   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว เป็นเลิศด้านการศึกษา
และกีฬา น าสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานสากล” วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะ
เกษ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้ 
      1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
      2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี เพ่ือพัฒนาสังคมให้เกิดความ
สมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจในการรับบริการจาก
หน่วยงานภาครัฐ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
      3) การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาศักยภาพผลผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นและได้มาตรฐาน 
     เป้าหมาย เพ่ือชุมชนและสังคมมีความเป็นระเบียบ และมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง มูลค่าการค้าการลงทุน และ
รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพ่ือไม่ให้สูญหายไป 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น และผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพ่ิมขึ้น 
 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   2.1 วิสัยทัศน์  
     บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
2) การพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืน  
3) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
4) การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5) การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลและธรรมาภิบาล  

2.3 เป้าประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
2) เพ่ือประชาชนมีระบบการท าเกษตรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยกระดับความเป็นอยู่ของ

ครอบครัวเกษตรกรทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข เด็กและเยาวชนได้รับ

การศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4) เพ่ือประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5) เพ่ือประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

   2.4 ตัวช้ีวัด  
    ๑)ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    ๒)ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในระบบการท าเกษตรกรรม 
    ๓)ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจด้านการพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    ๔)ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สิน 
    ๕)ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในด้านการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

2.5 กลยุทธ์ 
1) ให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ

ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
3) ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
5) ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พ่ึง 
6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกาย 
8) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี งานในวันส าคัญต่างๆ 
10) สนับสนุนด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11) จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกมิติเป็นองค์กรวมพัฒนา
อย่างสมดุลสร้างระบบบริหารจัดการภายในที่ดีในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนปรับเปลี่ยนขบวนการคิด 
ทัศนคติและกระบวนการท างานโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สังคมมี
ความเข้มแข็งมีดุลยภาพสู่สังคมคุณภาพแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์มีความมุ่งหมายให้พ่ีน้อง
ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาต าบลทุ่งใหญ่ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ดังนี้ 
      “ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่มีความสุข” 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด ยางพารา มันส าปะหลัง ฯลฯ 
2. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวโพด ยางพารา มัน

ส าปะหลัง ฯลฯ 
 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมกันก าหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหาการพัฒนา  จึงท าให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 

2. ขาดความสามัคคี 
3. ประชาชนมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
4. การมีส่วนร่วมภาคประชาชนยังอยู่ในระดับต่ า 
5. รายจ่ายในครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
6. รายได้ที่จัดเก็บเอง ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
7. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 
8. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

Dยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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  โอกาส (Opportunities) 

1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใน
ท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6 ด้าน ท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การ
ฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ปูองกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

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 และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้ทันท่วงที 
 อุปสรรค์ (Threats) 

1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได ้
3. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้ครอบคลุมและทั่วถึงได้ 
5. ระเบียบ กฎหมาย ไม่รองรับตามความต้องการของประชาชน 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 
1) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

  

- การคมนาคม  
 

- ถนนยังไม่ทั่วถึง 
- พ้ืนผิวจราจรช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ 
- ถนนไม่ได้มาตรฐานอยู่ในสภาพช ารุด

ทรุดโทรม 
 

- ก่อสร้างถนนให้คลอบคลุม เพ่ือการสัญจร
ไปมา สะดวก และคล่องตัว 

- ปรับสภาพถนน ผิวจราจรให้มีมาตรฐาน 
เพ่ือการสัญจรไป - มาสะดวก คล่องตัว 

- ขยายถนนทางเข้าหมู่บ้าน ซอย ให้กว้าง
กว่าเดิม 

- ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ใน
สภาพที่ดี ตลอดเส้นทาง 

- น้ าประปา - ประชาชนบางหมู่บ้านยังไม่มี
น้ าประปาใช้ 

- น้ าอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด 
- การบริการน้ าประปาไม่ทั่วถึง 

- ก่อสร้างระบบประปาส าหรับหมู่บ้านที่ยังไม่
มีน้ าประปาใช้ 

- ปรับปรุงท่อและกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย 
มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ าประปาดื่มได้ 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนจ่ายสู่ผู้รับบริการ
น้ าประปา 

- ขยายพ้ืนที่การให้บริการน้ าประปาอย่าง
ทั่วถึง 

- ไฟฟูา/แสงสว่าง - ไฟฟูา/แสงสว่างไม่ทั่วถึง ไม่สว่าง
เท่าท่ีควร อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
ระหว่างการสัญจรไปมา (เส้นทางหลัก 
และตามแยกต่างๆ) 

- ไฟฟูาเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ 
และไม่ทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟูา เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้ทั่วถึง 
- ตรวจสอบไฟฟูา/แสงสว่างให้อยู่ในสภาพใช้

งานได้อยู่เสมอ 
- ขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ

และท่ัวถึง 

- ระบบระบายน้ า 
(รางระบายน้ า/
ท่อระบายน้ า) 

- รางระบายน้ าช ารุด ไม่ได้มาตรฐาน 
และไม่ได้ระดับ 

- รางระบายน้ าอุดตัน น้ าไหลไม่สะดวก 
ส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจากน้ าเน่าขัง 

- ไม่มีรางระบายน้ า ท าให้น้ าท่วมขัง
บ้านเรือนประชาชน 

- ปรับปรุงรางระบายน้ าในพ้ืนที่ทั้งหมด 
- ปรับปรุงรางระบายน้ าให้เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่ (ความลาดชัน) 
- ท าความสะอาดรางระบายน้ า 
- ก่อสร้างรางระบายน้ าให้มีมาตรฐาน  

2) 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- คูระบายน้ า 

- ขาดการบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี  

- ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของ
ทรัพยากรที่มีอยู่   

- ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติทดแทน 

- แหล่งน้ าธรรมชาติ/
แม่น้ า 

- คลองน้ าในเขตพ้ืนที่ต าบลทุ่งใหญ่ตื้น
เขิน กักเก็บน้ าไม่เพียงพอต่อความ

- ขุดลอกคลองให้ลึกขึ้น  
- จัดหาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และ
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ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 
- การศึกษา - สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ

เรียนการสอนยังไม่เพียงพอ และยัง
ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 

- พัฒนาให้โรงเรียนจัดสอนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีให้เพียงพอเหมาะสมกับความ
ต้องการ 

- ส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
- สาธารณสุข 
 

- มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและสัตว์
พาหะน าโรคต่างๆ 

- ประชาชนยังขาดความสนใจในการ
รักษาสุขภาพ และปัญหาด้าน
สุขอนามัย ขาดความตระหนัก และ
การสนใจในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและคนในครอบครัว 

- ท าความสะอาดรางระบายน้ าและสถานที่
ต่างๆ ให้มีความสะอาด 

- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึง
การรักษาสุขภาพ และการออกก าลังกาย 

 

- การศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี 

- การประสานงานระหว่างรัฐกับ
ประชาชน 

- ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการไม่
ตรงตามความต้องการของประชาชน 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
- รัฐและประชาชน ประสานงานต่อกัน 
 

ต้องการ  
 

เพ่ือการเกษตร 

3) สังคม 
- ขบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

 
- ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมี

น้อย 
- ไม่มีสถานที่ เวที วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับ

การจัดกิจกรรม/ติดต่อประสานงาน/
การประชุม 

- ขาดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ระหว่างรัฐกับประชาชน 

- ประชาชนในหมู่บ้านไม่เห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 

 
- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความเสียสละ

ให้สามารถเข้ามาร่วมท างานกับชุมชนได้ 
-  สถานที่ส าหรับการประชุม พบปะ  
- อาคารสถานที่เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สิน และ

การประชุมการด าเนินงานต่าง ๆ 
- วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 

- สภาพสังคม - แหล่งอบายมุขในหมู่บ้าน ได้แก่ การ
พนัน ยาเสพติด 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- การกีฬาและ
นันทนาการ 
 

- สถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการออก
ก าลังกายไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม 

 

- จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวน
สุขภาพเพ่ือออกก าลังกาย  

- การส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท และให้มี
สนามกีฬาประเภทต่างๆ อย่างครบครัน เพื่อ
รองรับการเล่นกีฬา เช่น สนามตระกร้อ 
สนามวอลเล่ย์บอล สนาม สนามแบดมินตัน 
วอลเลย์บอล เป็นต้น 
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- นอกเหนืออ านาจหน้าที่ของ อบต. 
4) เศรษฐกิจ 

- สถานที่ประกอบ
อาชีพ /การ
ประกอบอาชีพ/
ผลผลิตภาคเกษตร 
และอ่ืนๆ 

 
- รายได้ต่ า ราคาผลผลิตตกต่ า ไม่

แน่นอน 
- ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ 
- ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ไม่มีการ

ประสานงาน หรือร่วมมือที่ดีในด้าน
การส่งเสริมอาชีพ 

- รายได้น้อย และอาชีพไม่ม่ันคง 

 
- พัฒนาอาชีพ และรายได้เสริม เพื่อใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์  
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพทุกรูปแบบ 

5) ด้านการจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล 
- สถานท่ี - องค์การบริหารส่วนต าบลมสีถานที่ในการ

ให้บริการประชาชนยังไม่เพียงพอและมี
มาตรฐานเท่าที่ควร 

- จัดสร้างสถานท่ีในการให้บริการประชาชนให้
เพียงพอ และมีมาตรฐาน 

- เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
ประชาชน 

- ประชาชน - ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่วม 

- เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ และความส าคญัของ
การมีส่วนร่วม 

- บุคลากร - การเปลีย่นแปลงภายในและภายนอก เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย เทคโนโลย ี

- เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย 
และเทคโนโลย ี

          
 

 
 
 


