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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ตั้ งอยู่ที่  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 

 

 

/1.2 ลักษณะภูมิประเทศ... 
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        1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  

 ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบ ตั้งอยู่ทางภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 30% เป็นพ้ืนที่ส าหรับเกษตร 60%  
และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น 10 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ   
 ต าบลทุ่งใหญ่มีสภาพอากาศร้อนเกือบตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15.8-35.4 องศา 
เซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 31.0-96.0 สภาพอากาศต าบลทุ่งใหญ่แบ่งเป็น 3 ฤดู โดยฤดูร้อนจะ 
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมและฤดูหนาว 
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของดิน  
 ลักษณะดินโดยดินทั่วไปเป็นดินร่วนทราย และเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส าหรับ
การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เช่น ยางพารา ข้าวโพด มันส าปะหลัง เป็นต้น 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ 

 หมู่ที่ 1 บ้านโคก หมู่ที่ 2 บ้านร่อง หมู่ที่ 3 บ้านปะทาย 
 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านม่วง หมู่ที่ 6 บ้านผือเก่า 
 หมู่ที่ 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 

 

 

 

 

 

 

/2.2 การเลือกตั้ง.... 
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2.2 การเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ครั้งล่าสุด วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2564  แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 18 เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

เขตเลือกตั้ง ชื่อหมู่บ้าน เขตที่ หน่วยที่ 
จ านวนผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง 
จ านวนผู้มาใช้
สิทธิลงคะแนน 

1 บ้านโคก 1 1 378 281 
2 บ้านร่อง 2 1 843 522 
3 บ้านปะทาย 3 1 742 530 
4 บ้านทุ่งใหญ่ 4 1 447 328 
5 บ้านม่วง 5 1,2 911 623 
6 บ้านผือเก่า 6 1 697 501 
7 บ้านกระมอล 7 1 602 491 
8 บ้านตาซุน 8 1 340 264 
9 บ้านทุ่งใหญ่2 9 1 523 416 
10 บ้านโนนสะอาด 10 1 274 207 
11 บ้านห้วยไม้งาม 11 1 328 260 
12 บ้านโคกเหนือ 12 1 682 492 
13 บ้านทุ่งประทาย 13 1 549 387 
14 บ้านโคกใต้พัฒนา 14 1 470 338 
15 บ้านโคกใหม ่ 15 1 568 406 
16 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 16 1 456 339 
17 บ้านทุ่งใหญ่เก่า 17 1 458 336 

รวม 17 18 9,268 6,721 

2) การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นล่าสุด วันที่ 28  พฤศจิกายน  2564 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 
18 เขตเลือกตั้ง จ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 9,315 คน จ านวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 6,739 
คน ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 

/3. ประชากร ... 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ที่ บ้าน หมู่ 
จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 

2562 2563 2564 
2562 2563 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 โคก 1 160 161 162 240 242 482 237 243 480 238 241 459 
2 ร่อง 2 261 263 264 556 512 1,068 560 512 1,072 561 510 1,017 
3 ประทาย 3 239 245 247 465 482 938 457 482 939 459 484 943 
4 ทุ่งใหญ่ 4 175 176 176 286 288 574 280 287 567 271 288 559 
5 ม่วง 5 300 304 308 594 588 1,182 593 586 1,179 601 588 1,189 
6 ผือเก่า 6 226 229 232 429 459 888 429 456 885 430 458 888 
7 กระมอญ 7 168 171 172 387 383 770 393 384 777 392 387 779 
8 ตาซุน 8 112 112 112 239 231 470 237 226 463 238 223 461 
9 ทุ่งใหญ่2 9 202 203 206 321 344 665 315 345 660 312 347 659 
10 โนนสะอาด 10 80 81 81 203 166 369 204 171 375 205 173 378 
11 ห้วยไม้งาม 11 108 108 109 236 243 479 241 240 481 244 238 482 
12 โคกเหนือ 12 187 188 189 450 451 901 445 453 898 440 460 900 
13 ทุ่งประทาย 13 164 167 169 355 363 718 360 355 715 357 351 708 
14 โคกใต้พัฒนา 14 123 123 125 335 302 637 336 293 629 337 292 629 
15 โคกใหม่ 15 172 176 179 350 386 736 352 390 742 354 386 740 

16 ทุ่งใหญ่พัฒนา 16 150 151 153 291 272 563 293 274 567 292 275 567 

17 ทุ่งใหญ่เก่า 17 149 151 154 291 272 563 288 274 562 281 266 547 
รวม 2,976 3,009 3,038 6,019 5,984 12,003 6,020 5,971 11,991 6,012 5,967 11,979 

 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 สถานศึกษาในต าบลทุ่งใหญ่ มีโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 5 แห่ง 
เป็นสถานศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จ านวน 4 แห่ง และ ระดับประถมศึกษา 1 แห่ง
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564) 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ต้ัง ผู้อ านวยการ 
จ านวน
นักเรีย

น 
ระดับ โทรศัพท์ 

1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ 
บ้านทุ่งใหญ่    
 หมู่ที่ 17 

นายวิชยั วรรณทว ี 257 ประถม – มัธยม 045-924080 

2 
โรงเรียนบ้านโคก  
(อสพป.32) 

บ้านโคกใหม่    
หมู่ที่ 15 

นางพรพรรณ บุตตะวงษ ์ 283 ประถม – มัธยม 045-811259 

3 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 
บ้านร่องตาซุน  
หมู่ที่ 2 

นายชาญ สมสะอาด 267 ประถม – มัธยม 045-660200 

4 โรงเรียนบ้านประทาย 
บ้านประทาย   
หมู่ที่ 3 

นายสมศักดิ์ ประสาร 190 ประถม – มัธยม 045-660272 

5 โรงเรียนบ้านกะมอล 
บ้านกระมอล   
หมู่ที่ 7 

นายสุภวิัฒน์ เหง้าพรหมมินทร ์ 84 ประถม  045-660008 

 

/ศูนย์พัฒนา... 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีจ านวน 5 ศูนย์ 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา ที่ต้ัง 
หัวหน้าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
จ านวน
นักเรียน ระดับ โทรศัพท์ 

1 ศพด.บ้านโคก โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) นางศยามล กุลเสนา  ก่อนวยัเรียน 080-1674838 

2 ศพด.บ้านปะทาย บ้านประทาย  หมู่ที่ 3 นางสาวววิัฒนา ลาพันธ ์  ก่อนวยัเรียน 080-0487541 

3 ศพด.บ้านทุ่งใหญ ่ บ้านทุ่งใหญ่ 2 หมู่ที่ 9 นางดวงกมล วันศร ี  ก่อนวยัเรียน 087-2478926 

4 
ศพด.บ้านร่องตาซุน
ห้วยไม้งาม 

โรงเรียนบ้านร่องตาซุน นางมะลิวัลย์ วันศรี  ก่อนวยัเรียน  

5 ศพด.บ้านกระมอล บ้านกระมอล  หมู่ที ่7 นางสาวชัชนันท์ วันเจริญ  ก่อนวยัเรียน 088-130-6844 

 4.2 สาธารณสุข 
ที ่ ชื่อสถานบริการด้านสาธารณสุข ที่ต้ัง ผู้อ านวยการ โทรศัพท์ 

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่2  หมู่ท่ี 9 นายบรรเทิง สุพรรณ 091-013-0152 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโคก บ้านโคกใหม ่  หมู่ท่ี 15 นายก าธร เกษมสุข 086-460-3518 

 4.3 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ มีสถานีต ารวจชุมชน คือที่ท าการต ารวจชุมชนต าบลทุ่ง
ใหญ่ จ านวน 1 แห่ง 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
    1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
    2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ติดกับถนนหมายเลข 221 เส้นทางไปเขาพระวิหาร อยู่
ห่างจากอ าเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร ไม่มีรถโดยสารประจ าทางผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ใช้
รถส่วนตัวในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านกับตัวอ าเภอกันทรลักษ์ เนื่องจากระยะทางไม่ไกล ส าหรับ
การเดนิทางไปจังหวัดศรีสะเกษ มีรถโดยสารประจ าทางระหว่างอ าเภอกันทรลักษ์ ไปจังหวัดศรีสะเกษ 
ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร และอ าเภอกันทรลักษ์ ไปจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 70 
กิโลเมตร ซึ่งมีรถโดยสารตั้งแต่เวลา 05.00 – 18.00 น. 
  5.2 การไฟฟ้า 
  การขยายเขตไฟฟ้าส าหรับใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันมีไฟฟ้า ใช้ยังไม่ครบทุกครัวเรือง
เนื่องจากมีการย้ายแหล่งที่อยู่จากในหมู่บ้านไปอยู่พื้นที่ท าการเกษตร ท าให้บางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ 
คิดเป็นร้อยละ 0.20 ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้   

  /ไฟฟ้าส่อง… 
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ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่
มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นมีเป็นจ านวนมาก และองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีการ
ตั้งงบประมาณในด้านการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แต่ต้องรอประมาณการจากการไฟฟ้าอ าเภอกันทรลักษ์ 
ท าให้การด าเนินการล่าช้า 
  ไฟฟ้าการเกษตร ยังไม่เพียงพอตามความต้องการของประชาชน เนื่องจาก ประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่มีจ านวนจ ากัด 
ท าให้การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรคลอบคุลมทั่วถึง 
 5.3 การประปา 
 ประชาชนมีประปาใช้ยังไม่คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน ที่ไม่มีน้ าประปาใช้ ประชาชนใช้น้ า
บาดาล น้ าบ่อ ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการก่อสร้างระบบประปาให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน แต่ติดขัดเรื่อง
งบประมาณในการด าเนินการ เพราะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการก่อสร้าง 

       5.4 โทรศัพท์ 
  การให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมในต าบลทุ่งใหญ่ มีทั้งระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
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) เคอรี่ เอ็กซ์เพรส Kerry Express Thailand ดีเอชแอล 
เอ๊กซ์เพรส ที่ให้บริการ ในการขนส่งวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ    
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่ ร้อยละ ๘๕ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกยางพารา  
ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  
  6.2 การท่องเที่ยว 
  โคกหนองนาโมเดล บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งใหญ่  
  6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
  1. กลุ่มพัฒนาสตรี  
  2. กลุ่มเลี้ยงหมู  
  3. กลุ่มปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  4. กลุ่มกองทุนเงินล้าน บ้านตาซุน หมู่ที่ 8  
 

/7. ศาสนา… 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 7.1 การนับถือศาสนา  
  การนับถือศาสนา ประชาชนร้อยละ 99.99 นับถือศาสนาพุทธ  
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  งานประเพณีแซบโฎนตา งานบุญสารทเดือนสิบของไทยชาวเขมร เทศกาลงานบุญ
ประเพณีเซนโฎนตาหรือประเพณีเซ่นผีปู่ตาในเดือนสิบ หรือถ้าเรียกกันแบบเต็มๆ ตามชื่อเรียกของชาว
ไทยเขมรว่าแซนโฎนตาแคเบ็น หมายถึง การเซ่นผีปู่ตาเดือนสิบหรืองานบุญสารทเดือนสิบ ซึ่งชาวไทย
เขมรทุกที่ทั่วระแหงไม่ว่าในไทยหรือฝั่งกัมพูชาจะต้องประกอบกิจประเพณีพิธีกรรมงานบุญนี้ เพ่ืออุทิศ
ส่วนกุศลแก่ญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้วเป็นประจ าทุกปี ปัจจุบันต าบลทุ่งใหญ่ได้มีการจัดงานประเพณี
แซนโฎนตาขึ้นเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท่ีดีงามและถือเป็นวันครอบครัวอีกวัน
หนึ่งของคนไทยเขมร   
  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่มีความเชื่อพิธีกรรมร าแม่มด หรือ เรือมมม็วด เป็นพิธีกรรมของ
คนเชื้อสายเขมร โดยมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ววิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ เพ่ือคอยช่วยเหลือ
ลูกหลาน และหากลูกหลานคนใดประพฤติผิดจารีตประเพณี หรือท าไม่ดี ก็จะได้รับการลงโทษจาก
บรรพบุรุษให้ได้รับความเดือดร้อน เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น เมื่อลูกหลานเจ็บป่วยจะบนบาน และหากหาย
ก็จะแก้บนด้วยการเล่นแม่มด โดยจะประกอบพิธีในช่วงเดือน 3-4 หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้ว ในพิธีจะ
เชิญครูมม็วด ซ็องเมิง (ผู้เป็นหลักเมือง) เชิญผู้น าชุมชน เชิญแขกมาร่วม เครื่องดนตรีที่ใช้ในการเล่น 
เลือกตามแต่ฐานะของเจ้าภาพ หากเป็นผู้มีฐานะดีจะเลือกวงดนตรีวงใหญ่ 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 า
แม่มดจะท าเมื่อมีคนป่วยรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันไม่หาย การร าแม่มดจึงท าเพ่ือหาสาเหตุของการ
เจ็บป่วย และวิธีการรักษา 
  ภาษาถิ่น หรือ ส าเนียง คือ ภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีรูปลักษณะ
เฉพาะตัวทั้งถ้อยค าและส าเนียงเป็นต้น ซึ่งภาษาถิ่นของต าบลทุ่งใหญ่ คือ ภาษาเขมร 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 
  ต าบลทุ่งใหญ่มีแหล่งน้ าที่ส าคัญที่ไหลผ่าน คือ ห้วยขะยุง ซึ่งไหลผ่านบ้านโนนสะอาด หมู่
ที่ 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… 
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  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 ป่าไม้ 

  ลักษณะป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง ประกอบด้วย ป่ายาง ไม้เต็ง ไม้ประดู่ ไม้แดง   
ไม้กระบากและไม้เป็นเบญจพรรณ  
  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/9. อ่ืนๆ... 
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9. อ่ืนๆ  
 9.1 แผนภูมิโครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 
โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 
 

           สภา อบต.           คณะผู้บริหาร  
  
         ประธานสภา อบต.              นายก อบต. 
 
รองประธานสภา อบต.            เลขาสภา อบต.                      เลขานายก อบต. 
  
                           สมาชิกสภา                 รองนายก อบต.             รองนายก อบต. 
              

        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

        (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 
  
  

         
  ส านักงานปลัด   กองคลัง     กองช่าง                              กองการศึกษา ศาสนา  
                และวัฒนธรรม 
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 9.2 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
คณะผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นายศุภชัย ณ นคร นายก อบต.  085-102-5642 
2 นายวีระ มีแสง รองนายก อบต. 093-559-1364 
3 นายเลิศ ครองพันธ์ รองนายก อบต. 087-880-0939 
4 นายกริษณา ถือศร เลขานุการนายก อบต. 090-619-7801 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นายอุดม  กายะชาติ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 089-229-4948 
2 นางสาวสุพล  บรรพชาติ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 099-168-2804 
3 นายวรวุฒิ  สราญรมย ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 090-286-7865 
4 นายพนาวัณ  ขุพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 081-266-8503 
5 นายวุฒธิ  ยอดย้อย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 097-939-7535 
6 นายสมาน  เปล่งปลั่ง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 

(เลขาสภาฯ) 
062-647-6849 

7 นายชาญชัย  รุ่งธนศักดิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 
(รองประธานฯ) 

083-374-3473 

8 นายสุวรรณ  ปานประชาติ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 086-063-8429 
9 นายประวิตร์  อุ่นพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 090-830-1693 
10 นางมะลิวรรณ ทาเงิน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 083-053-5963 
11 นายอุทัย ครองเชื้อ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 093-494-7539 
12 นางสาวพจนาค คืนผล สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 082-111-8755 
13 นายบุญถึง เมาหวล สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 092-349-9433 
14 นายก้าน กายะชาติ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 089-048-2747 
15 นายประวิทย์ กายะชาติ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 

(ประธานสภา อบต.ทุ่งใหญ่) 
086-260-9828 

16 นายธาดา สินพวงยิ้ม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 16 093-326-2119 
17 นางวรรณศรี  อาสม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 17 080-729-9022 
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9.3 พนักงานส่วนต าบล 
ส านักงานปลัด 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 จ่าสิบเอกธนาศักดิ์  ค าสุข ปลัด อบต. ทุ่งใหญ่ 084-038-7932 
2 นายขวัญแก้ว เลิศภัทรพาณิพย์   นิติกรช านาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าส านักปลัด 
085-682-1685 

3 นางสใบทิพย์ โกมลตรี นักจัดกานงานทั่วไปช านาญการ 093-534-5315 
4 นายทิพวรรณ กันทอง นักตรวจสอบภายในฯ  092-250-9062 
5 สิบเอกวินัย  นาคพันธ์ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  086-246-3220  
6 นางสุภาวิณี  พิภักดิ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
7 นายพงษ์พัฒน์  พิมพ์ทอง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 080-392-9662  
8 นางสาวดวงตวัน  จันทะพนธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  063-632-8256  
9 นายธนพงษ์  วันศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  083-278-7309  
10 นางสาวจุฑารัตน์  อุ่ยสันติวงศ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  082-441-4188  
11 นายสุริยัน ชูจันทร์  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  084-834-8189  
12 นายราเมศ  กุลเสนา ผู้นักจัดการ 080-169-3743  
13 นายชาญณรงค์ สิมศิลา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 094-471-1020  
14 นายปฐพงษ์  หาปัญนะ ผู้ช่วยนักทัพยากรบุคคล 099-397-6897  
15 นายกรกฏ  กุลเสนา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 085-830-8474 
16 นางสาวหทัยชนก ยอดโพธิ์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 061-069-8638 
17 นายนาวิน ลาพันธ์  นักการภารโรง  085-637-4692  
18 นายศิริพงษ์  ตอนศรี พนักงานขับรถยนต์   088-133-0769 
19 นายวิสาร บรรพชาติ  พนักงานขับรถยนต์   091-587-5573 
20 นายจตุพล  ศรีมาศ  พนักงานขับรถยนต์   091-013-3214 
21 นายไกรสร เปล่งปล่ง  คนงานประจ ารถน้ า   099-135-7543 
22 นายสมศักดิ์  ป้องกัน  คนงานประจ ารถน้ า    
23 นายสมบาน อินชื่น ยาม 080-126-6549 
24 นายวิรัตน์ แววแก้ว  พนักงานจ้างเหมาบริการ  089-716-4135 
25 นางสาวมะลิวัลย์  ยอดสิงห์  พนักงานจ้างเหมาบริการ  099-867-3246 
26 นางสาวรุ่งดารา เมาหวล  พนักงานจ้างเหมาบริการ  082-874-8050 
27 นายธนโชติ  เขียวหอม พนักงานจ้างเหมาบริการ  
28 นางสาวสมบุตร  คงพันธ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ  

 

/กองคลัง… 
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กองคลัง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางสาวรัชนีย์  วงค์ค า นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 086-123-7255 
2 นายวิทยา  ลาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
3 นางสาววิภา  ศรีพรรณวงษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 093-446-5392 
4 นางสาวสุภารัตน์  รัตพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 088-721-2296 
5 นางสาวธนภรณ์  ปัญชาต ิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 087-654-2869 
6 นางสาวรัตนาวดี  นามแย้ม พนักงานจ้างเหมาบริการ 096-209-2423 
7 นางสาวอาริยา หวลคนึง พนักงานจ้างเหมาบริการ  

กองช่าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นางสาวเสาวณีย์  บุญเลิศ นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ รักษา

ราชการแทน ผอ.ช่าง 
063-247-4724 

2 นางมริษฎา  รักษาศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 062-787-1787 
3 นายรัมชวัล  ทองอด ผู้ช่วยนายช่างโยธา 098-087-4630 
4 นายนิติกร  วงษ์ทอง คนงานเครื่องสูบน้ า 093-495-7273 
5 นายเกษพิทักษ์  แสงดี คนงานเครื่องสูบน้ า 062-197-2093 
6 นางสาวยลดา  ศรแก้ว คนงานทั่วไป 093-525-7657 
7 นายธีรภัทร  นวลหอม คนงานทั่วไป 084-220-6120 
8 นายพลากร ส ารส คนงานทั่วไป 083-666-0489 
9 นางสาวสุดาวัลย์ เอียมทรัพย์ คนงานทั่วไป 061-024-3749 
10 นายศิลปการ  จินดาชาติ พนักงานจ้างเหมาบริการ 096-127-1231 
11 นายสันติ บุตรมะณี พนักงานจ้างเหมาบริการ 061-019-9840 
12 นายโกทัศน์ ครองพันธ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 092-804-2209 

กองการศึกษา 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นายประทุมพร  ยอดทรัพย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษา

ราชการแทน ผอ. กองการศึกษาฯ 
061-775-6219 

2 สิบเอกสุรสิทธิ์  วันศรี เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 088-126-8498 
3 นางสาวอัญชลี ผิวพรรณ์ นักสันทนาการปฏิบัติการ 087-248-2927 
4 นางศยามล  กุลเสนา ครูช านาญการ 080-167-4838 
5 นางสาวชัชนันท์  วันเจริญ ครูช านาญการ 088-130-6844 
6 นางดวงกมล  วันศรี คร ู 087-247-8926 
7 นางมลิวัลย์  วันศรี คร ู 087-247-8926 
8 นางสาววิวัฒนา ลาพันธ ์ คร ู 080-487-7541 
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ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
9 นางสาวนันทินี  เถาว์ค า ผู้ดูแลเด็ก 097-252-0950 
10 นางสาวนงลักษ์  แตะต้อง ผู้ดูแลเด็ก 083-027-4904 
11 นางสาวผกาภรณ์  ขุขันเขต ผู้ดูแลเด็ก 062-985-4127 
12 นางอัญมณี ครองพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก 099-519-6010 
13 นางสาวภิรนุช  นาคชัย ผู้ดูแลเด็ก 091-828-8866 
14 นางสาวกาญจนา  กายะชาติ ผู้ดูแลเด็ก 089-987-9972 
15 นางสาวสุฑารัตน์  หาญชัย ผู้ดูแลเด็ก 089-966-8756 
16 นางสาวรวิวรรณ  อินชื่น ผู้ดูแลเด็ก 080-579-4198 
17 นางสาวชุลีพร  ม่วงนิล ผู้ดูแลเด็ก 094-294-3561 
18 นางสาวจุฬาลักษ์  มีแสง ผู้ดูแลเด็ก 062-476-1286 
19 นางสาวลลิตา  วันศรี  ผู้ดูแลเด็ก 063-169-3396 
20 นางสาวอรุณศรี  ยอดย้อย ผู้ดูแลเด็ก 082-137-1780 
21 นางสาววิภาพร  บรรพชาติ ผู้ดูแลเด็ก 093-332-3508 
22 นางสาวพรพิมล  เขียวหอม ผู้ดูแลเด็ก 093-095-5284 
23 นางสาวกิตติยา สมาพันธ์ ผู้ดูแลเด็ก 065-630-7251 
24 นางสาวโสภา  คืนผล ผู้ดูแลเด็ก 092-890-2997 
25 นางสาวธัญญ์พิชา  บุญวิรยิะบรรจง ผู้ดูแลเด็ก 093-597-2755 
26 นางสาวปูชิตา นามแย้ม พนักงานจ้างเหมาบริการ 091-137-8519 
27 นางสาวสุพัตรา  ครองเมือง พนักงานจ้างเหมาบริการ 096-609-8806 

9.4 ฝ่ายปกครอง  

ที ่ ชื่อ-สกุล บ้าน หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 นายมนต์เทียน  ไชยพิมูล โคก 1 063-494-5154 
2 นายยศ  ครองเชื้อ ร่อง 2 081-390-0420 
3 นายปรีดา  จ่าไธสง ประทาย 3 089-882-0291 
4 นางสุภารัตน์  ขุขันธ์ ทุ่งใหญ่ 4 093-327-1428 
5 นายบุญยิน โคนาบาล ม่วง 5 085-225-9135 
6 นายสวัสดิ์ ยอดศรี ผือเก่า 6 087-065-5146 
7 นายบุญมี  ระมาย กระมอญ 7 085-205-5658 
8 นายบุญนาค  ศรีลาค า ตาซุน 8 093-312-5993 
9 นายนิคม  ลาพันธ์ ทุ่งใหญ่2 9 087-958-2324 
10 นายเทวินทร์  อินทร์ชื่น โนนสะอาด 10 086-264-0295 
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ที ่ ชื่อ-สกุล บ้าน หมู่ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
11 นายคาร  ปานประชาติ ห้วยไม้งาม 11 062-160-2212 
12 นายพัสกร  คูณพันธ์ โคกเหนือ 12 089-716-3130 
13 นายดาว  บุญพรม ทุ่งประทาย 13 087-869-6739 
14 นายสมเกียรติ  แก้วท า โคกใต้พัฒนา 14 086-069-2413 
15 นายภาณุวัฒน์  สนิทวิชนันท์  โคกใหม ่ 15 083-739-6916 
16 นายวีระศักดิ์  มีพันธ์ ทุ่งใหญ่พัฒนา 16 097-339-4149 
 17 นางสาวศรีดรุณี  ประวัน ทุ่งใหญ่เก่า 17 062-560-0942 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) ความส าพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและแนว
ทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยม ี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ
เป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง” ทั้งนี้ เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่าง มั่นคง 
และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความ
มั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
วิสัยทัศน์( Vision ) 
 "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติพจน์ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
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ภาพประกอบ  

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา  
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย ์
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคเท่าเทียมทางสังคม  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ  
 1.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี 
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ 
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ 
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปาูหมายที่ก าหนด 
 1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปาูหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดย 
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่ 
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หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปู
ทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง 
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคตและ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย  
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรนักคิด ผู้ประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 1.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดย 
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากร ที่
มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น
ต่อไปอย่างแท้จริง 
 1.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเปูาหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
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ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือใน
การให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ 
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา 
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

วิสัยทัศน์( Vision) ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีก าหนดว่า 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่ง
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ประเทศที่
พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์
และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2580 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ไป
พิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึง จุดแข็งและ
จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้าน
ต่างๆบรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอดให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจฯฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้  
วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มี
จิต สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพา  
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ตนเองได ้
  3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการ ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
  4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
  5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 
  6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับ ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
  7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค  ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ใน ด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก  
เป้าหมายรวม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
  1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเป็นพลเมือง ตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย 
  2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15 
  3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ 
เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต และ 
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มมีูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบ 
โลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัวของ ภาคการผลิตและบริการ 
  4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ประเทศเพ่ือ
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รักษาความ สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ 
ภายในปี  2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูก
หลัก สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน  
  5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่น ของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง  ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกปูอง ประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่าง ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วน การพัฒนาที่ส าคัญ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออก ของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และ อาเซียนสูงขึ้น 
  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ
และมีส่วน ร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง เพ่ิม
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายใน
การด าเนิน ธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น 
และดัชนีการ รับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล
เพ่ิมข้ึน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา : ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 
ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ยุทธศาสตร์ และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ประเทศไทยยังมีปัญหา
ในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัยโดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้นรวมทั้งสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
  (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์เช่น ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความ
มีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 
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  (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า เช่น 
ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
  (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา ขนาดเล็กใหม้ีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ให้เป็นแหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
  (4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ส่งเสริมให้มี  
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการ ที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุม  
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ   
  (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน  
สุขภาพ เช่น ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ  
  (6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย เช่น ผลักดันให้มี  
กฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   
  (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง เช่น ก าหนดมาตรการ
ดูแล ครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได  
  (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่
ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย
มีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
ภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม
ของภาครัฐรวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับ
ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ เช่น ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่
ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน 
สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง 
  (2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  (3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
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ทรัพยากรภายในชุมชน เช่นสนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การ
ปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืม และ
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่
ข่าย 
  (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้าการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิต
ของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น 
ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรม
ยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และ
แข่งขันได้มากขึ้นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
  (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
แผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้าน
การเงิน เช่น เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
  (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการมุ่งเน้น
การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน 
  (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการรวมทั้งการ
ด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุ าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้น
ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความ
ผันผวนและรุนแรงมากขึ้นและข้อตกลงและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นและข้อตกลง
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ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้าง
ความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลด
มลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจก / 
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
  (3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  (4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  (5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของ
ประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคาม
ภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น การพัฒนาใน ระยะต่อไป จึง
เน้นในเรื่องการปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆและแผนงาน
ด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
  (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
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  (2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
  (3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  (4) การรักษาความมั่นคง / ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ 
อธิปไตยในเขตทะเล 
  (5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน
ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
  6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรร
มาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่
สามารถอ าความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยการพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้
กระท าความผิด 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
  (1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  (2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  
  (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชน
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตามความต้องการมาตรฐานสากล 
เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงความต้องการ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
  (5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม  
  (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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  4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
  (7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ที่ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และปัญหา
เชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัด ในการ
สนับสนุนการพัฒนา  ประเทศให้มีประสิทธิภาพการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการ
ใช้พลังงานและลด ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานคร และท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย และลด การพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้าน
สาธารณูปการ (น้ า ประปา) 
  แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
  (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง เช่น พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
  (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
  (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เช่น พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
  (4) พัฒนาด้านพลังงาน เช่น จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
  (5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ
ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
  (6) พัฒนาระบบน้ าประปา เช่น พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหาร 
จัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
  (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา 
เทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม
ได้ การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิม
ความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย   
  (1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม เช่น  ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เอง  และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่
การพัฒนา แบบก้าวกระโดดลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  (2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี เช่น ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มี
บทบาทหลัก ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านการ ออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
ของไทย   
  (3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากร วิจัย เช่น การเร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการ โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  
  9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของ
การพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยัง
เป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทย กับ ประเทศ
เพ่ือนบ้านอีกด้วยดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่
เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนใน
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
  (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้
เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมายการ
พ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 
  (2) การพัฒนาเมือง เช่น พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
  (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ เช่น พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน 
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
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พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
  10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่อง
จากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการ
ลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
ไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้ง
ประเทศนอกภูมิภาคดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมี
การพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และ
เอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
  (1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
  (2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  (3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 
  (4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
  (5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  (7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
  (8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ
เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
  (9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ  
  (10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติมีหลักการและแนวทางด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 
 หลักการ 
  1) ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นกรอบทิศทางหลัก และ
แปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 
  2) กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้
จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศ และประเทศ
สู่ชุมชน 
  3) เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักใน
การ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 
  4) ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน
อย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือ Cluster ที่ตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 
  5) ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ และระบบ
การจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่
ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนาและผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 
 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
  1) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นสื่อสาร และเครื่องมือสื่อ
ประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเปูาหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนระดับ
พ้ืนที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึง
ภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่และสร้างแนวร่วมการพัฒนาของ สศช. 
  2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาล แผน
เฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฉบับที่ 12 
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วมด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ 
รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดท าเป็นแผนการลงทุนการ
พัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพ่ือ
ปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละช่วงเวลาและสร้างรากฐานส าคัญของการ
พัฒนาประเทศสู่เปูาหมายทีก่ าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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  3) หน่วยงานกลาง เช่น สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
(ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีใช้เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 ในการก าหนดล าดับความส าคัญ
ของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  4) ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 พิจารณา
ประกอบการจัดท า แผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไกหลักใน
การเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ.ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจ
ให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับ
พ้ืนที ่
  5) สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยก าหนดให้มี
การผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ เช่น น าการศึกษาวิจัยมาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาใน
ระดับต่าง ๆ  
โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
  6) เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและการเชื่อมโยง
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาเป็นกรอบการด าเนินงาน 
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน 
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 หลักการ 
  แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เน้นการติดตามประเมินผลที่เปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า มามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผลอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการให้หน่วยงาน
หรือสถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มี
มาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 แนวทางด าเนินการ  
  แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการโดย 
  1) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบด้วยการประเมินผลก่อนการ
ปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินการ และการประเมินผลหลังการด าเนินงาน 
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  2) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า
หนึ่งกระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับเปูาหมายของยุทธศาสตร์
ชาติรวมทั้งเปูาหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
  3) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 
  4) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล เพ่ือท าให้ระบบ
ติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิควิธีการ หลักการ แนวคิดในการ
ประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้นแล้ว 
  5) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
ในส่วนกลางและในพื้นที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการตัดสินใจ
นโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ 
  7) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัดผลกระทบร่วม ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ร่วมและตัวชี้วัดผลผลิตร่วม 
  8) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้นการสื่อสารแบบสวนเสวนา
มากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเปูาหมายและผู้ก าหนดนโยบาย เป็นต้น 
  9) น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้ทุกฝุายได้รับทราบทั้ง
ประชาชนกลุ่มเปูาหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ 
ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน 
  10) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประเมินผล
โดยจัดท าระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนดทางเลือกนโยบายและสร้างนวัตกรรมในการ 
บริหารจัดการ 
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3. แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 3.1 แผนพัฒนาภาค 
 

 
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก 
คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ
ต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 
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 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น  
“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และ
การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
  2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
  3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
  4. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  5. เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และ
มีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  1. พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง 
  2. สัดส่วนคนจนลดลง 
  3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
  4. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
  5. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการ
ปรับปรุงอ่างเก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถเพ่ิมปริมาณการ
กักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดินเค็ม สร้างแหล่งกัก
เก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่การเกษตร 
  2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนา
แหล่งน้ าตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค 
  3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น 
  4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างการใช้
น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท าแผนบริหาร
จัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินท ากินของตนเอง 
ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรมให้
ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้ 
  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิม
สวัสดิการ 
ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้พิการ
และผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่
ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้
สามารถดูแลผู้ปุวยและผู้สูงอายุ 
  3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่
มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง 
อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม 
และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการปูองกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชนทั้งในชุมชนและเยาวชนใน
สถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูล
จากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝูาระวัง วินิจฉัย
และรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ปุวยมะเร็งท่อน้ าดี พร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูล
เพ่ือติดตามการท างาน 
  5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่พ่อแม่หรือ
ผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพ่ือกระตุ้นการพัฒนา
เด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม 
  6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่าย
ภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ปกปอูงตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่ 
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม 
น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี 
อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวล าภู 
  2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ โดยปรับกระบวนการผลิตให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้งขยาย
พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้าเกษตรที่ใช้
สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจรับรองแบบมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการ
ท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการ
ส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกร
และกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ
ต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรี
สะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การ
ประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสารตั้งต้นในการแปรรูป
ผลิตสินค้า ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและมีคุณภาพ
ตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูก
พืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร 
นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น 
โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการ
เลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิม
ช่องทางการจ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน 
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  4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค 
โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์ม
ปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้าแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและ
การแพทย์พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และ
สกลนคร เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP 
พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งออก 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง 
ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/
อาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบใน
ชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และ
ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภค
บริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนาช่องทาง
การตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น 
  6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้
ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และ
สกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและ
งานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ ยกระดับผู้ประกอบการ
และนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพ่ือให้สินค้ามีความ
หลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับ
ภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
  7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมที่ได้
มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และดูแล
ความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 
  8) ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่  
ต้นน้ า ในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิและนครราชสีมา โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่  
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ปุาอนุรักษ์และพ้ืนที่ปุานอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปลูกปุา และปูองกันการ 
บุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและปูองกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนาที่กระจายตัวอยู่
ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมในลักษณะค
ลัสเตอร์   สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยในขั้นประยุกต์และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
และโรงงานน่าร่องเพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริมชุมชนในการ 
สร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน 
พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling)ส่งเสริมการขาย
แพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเปูาหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 
  2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัตลักษณ์
ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และเชื่อมโยงสู่
ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรม 
เพ่ือให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้
เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 
  3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวล าภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถีชีวิ ตลุ่มแม่น้ า โขง 
(Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การ
ท่องเที่ยวเชิงมหกรรม  
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(Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้างงานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการ
จัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้น 
  4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี  
หนองบัวล าภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ  
(play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาค
อีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน
และนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสิ่ง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง 
  5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและ
เครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เป็นต้น 
ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิต
บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว 
  6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความคุ้มค่าต่อประสบการณ์
มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นเพ่ือลดการพึ่งพิงตลาด 
ต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
  7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชน
และท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในประเทศและกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการ
และการท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจ
ชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
แนวทางการพัฒนา 
  1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การ
พัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
  2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี 
บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง 
  3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้าการลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
หลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะ
ในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น 
  4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิเมืองขอนแก่น และ
บริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมือง
หนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การวาง ผัง
เมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง 
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุน
การจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่ง
เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single 
Window) เพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนที่
มีศักยภาพ 
  2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 
(บึงกาฬ - ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวก 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่น าร่อง เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มีความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
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3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ 
ยโสธร) พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 
 1. ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มจังหวัด 
    กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัด 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
อ านาจเจริญ และจังหวัดยโสธร มีขนาดพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้น 31,907.74 ตร.กม. หรือ 19,942,336ไร่คิดเป็นร้อยละ 
18.89 ของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 6.2 ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับต่างประเทศ
ระยะทางรวม 601 กม. ดังนี้ 
   1) จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว ระยะทาง 361 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ระยะทาง 67 กม. 
   2) จังหวัดอ านาจเจริญ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว ระยะทาง 38 กม. 
   3) จังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตติดต่อประเทศกัมพูชา ระยะทาง 135 กม 
   4) จังหวัดยโสธร ไม่มีอาณาเขตติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
   กลุ่มจังหวัดฯ มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 592 กม. และทาง
รถไฟ 575 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร 
   ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว  
      และประเทศกัมพูชา 
   ทิศตะวันตก  มีอาณาเขตติดต่อจังหวัด ร้อยเอ็ดและสุรินทร์  
   ทิศใต้   มีอาณาเขตติดต่อประเทศกัมพูชา 

 ตารางแสดงรายละเอียดพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 แยกรายจังหวัด
ดังนี้ 

จังหวัด 
เนื้อที ่

ร้อยละ(ของกลุ่มจังหวัด) 
ตารางกิโลเมตร ไร ่

อุบลราชธานี 15,744.840 9,840,526 49.34 
ศรีสะเกษ 8,839.976 5,524,985 27.70 
ยโสธร 4,161.644 2,601,040 13.04 
อ านาจเจริญ 3,161.248 1,975,785 9.91 
  รวม 31,907.728 19,942,336 100.00 

  ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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ลักษณะภูมิประเทศ 
2. เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
วิสัยทัศน์ : 

“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า 
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 

เป้าประสงค์รวม 
   (1) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพื่อ
เพ่ิมมูลค่า 
  (2) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
   (3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
   (4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
   (5) เพ่ิมทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
   (6) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
  (7) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  (1) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
   (2) มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนทุกปี เปูาหมาย 5 ปี รวมร้อยละ 23 
  (3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เปูาหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี 
  (4) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปูาหมาย ร้อยละ 80 ต่อปี 
  (5) ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 60 ต่อปี 
  (6) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน เปูาหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี  
  (7) ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ปูองกันและมีสภาพคงอยู่
อย่างยั่งยืน เปูาหมาย ร้อยละ 0.20 ต่อปี 
  (8) ร้อยละของจ านวนเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงลดลง เปูาหมาย ร้อยละ 0 ต่อปี 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัดไว้ 4 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
แผนงาน 
  1. การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
แปรสภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
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  2. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล 
  3. การขยายฐานตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนแปลงฟาร์มและพ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อื่น ๆ ที่ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น  เปูาหมายรวม 5 ปี 1,000,000 ไร่ 
  2. ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ได้รับรองมาตรฐานต่อจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปแปรสภาพของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 80 
  3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เปูาหมาย 5 ปี 
ร้อยละ 10 
  4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เปูาหมายร้อยละ 3.5 ต่อปี 
  5. ร้อยละของแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมขึ้น เปูาหมายร้อยละ 60 ต่อปี 
  6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยว ค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 23 
  7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว ค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 23 
ประเด็นการพัฒนาที่  2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
แผนงาน 
  1. ส่งเสริมด้านความยุติธรรม 
  2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
  3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพสาธารณสุข 
  4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
  5. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ค่าเปูาหมายไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ต่อปี 
  2. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงทางรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ค่าเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
  3. อัตราการฆ่าตัวตายลดลง 
  4. ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี 
  5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ค่าเปูาหมายร้อยละ 85 ต่อปี 
  6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับรู้และเข้าใจศักยภาพของตนเองและสามารถ
ตั้งเปาูหมายในชีวิตของตนเองได้ 
  7. เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ไม่ต่ ากว่า 100 (โดยการวัดนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ป.
1 ในปีงบประมาณ 2564) 
  8. เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน 
  1. พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า พ้ืนที่ปุา และพ้ืนที่สีเขียว 
  2. การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มจังหวัด 
  3. การจัดการขยะในพ้ืนที่ 
  4. การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน เปูาหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 
  2. สัดส่วนเกษตรที่ท าการเกษตรบริเวณท่ีพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน เปูาหมายร้อยละ 25 
ต่อปี 
  3. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เปูาหมายร้อยละ 0.20 / ของ
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ ต่อปี 
  4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน เปูาหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี 
  5. ร้อยละของปริมาณขยะที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ เปูาหมาย ร้อยละ 10 ต่อปี 
  6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพื้นที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปูาหมาย  
ร้อยละ 25 ต่อปี 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง 
แผนงาน 
  1. สังคมมีความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  2. ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบ
เรียบร้อย 
  3. สังคมปลอดยาเสพติด 
  4. แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนได้รับการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและถูกต้อง 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
  1. จ านวนคดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
  2. จ านวนเหตุการณ์ (สังคม ความม่ันคง และสิ่งแวดล้อม) ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์เพ่ือนบ้าน  
จ านวน 0 ครั้ง หรือไม่เกิดข้ึนเลยต่อปี 
  3. จ านวนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดเพ่ิมขึ้น จ านวน 15 ชุมชนภายในปี 2565 
  4. ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน 3 ครั้ง 
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แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
  1. ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯให้ได้ปริมาณ และ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
  2. แปรรูปและแปรสภาพสินค้าเกษตร และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับ
อุตสาหกรรม 
  3. ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 
  4. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ 
  5. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
  6. การสร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน กับ ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีความหลากหลาย 
  8. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
  9. บูรณาการพัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
   10. พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
กลยุทธ์ 
  1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
  2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี 
  3. การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ 
  4. การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าฟ้ืนฟูปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
  2. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ 
  3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียในพ้ืนที่และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  4. ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในพื้นท่ี 
  2. กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตามพ้ืนที่
ชายแดน 
  3. บูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดปัญหายาเสพติด 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเชิงบูรณาการ 
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2564) จังหวัดศรีสะเกษ 
วิสัยทัศน์ 

“ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 
พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2. ส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยการสร้างโอกาส และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่  
ครบวงจร และส่งเสริมเมืองกีฬา (sport city) 
  3. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  4. สร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 
  5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และลดความ
เหลื่อล้ าทางสังคม ทั้งนี้โดยการบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
  เพ่ือสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ด้านสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา  
  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง เปูาหมาย ร้อยละ 2 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 64 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 65 
1 อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑม์วล

รวมภาคการเกษตร 
 (เฉลี่ยร้อยละ) 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภาค 
การเกษตร ปี 60 = 18,498 
ล้านบาท 

ขยายตัว ร้อยละ 4 

ขยายตัว ร้อยละ 4  

ขยายตัว ร้อยละ 4 

ขยายตัว ร้อยละ 4  

2 อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสนิค้า
เกษตรปลอดภัย  
(เฉลี่ยร้อยละ) 

มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 
62 = 856,935,690 

ขยายตัว  
ร้อยละ 2 

ขยายตัว  
ร้อยละ 2 

3 ร้อยละจ านวนฟาร์มทีไ่ดร้ับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GAP 

จ านวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม GAP ปี 2562 
จ านวน 1,490 ฟาร์ม 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 2 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 2 

4 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.29 
ปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.60 
ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.11 

เพิ่มขึ้น >= 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น >= 
ร้อยละ 5 

5 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น 

ปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.56 
ปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.77 
ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.56 

เพิ่มขึ้น >= 
ร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้น >= 
ร้อยละ 5 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

ที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 64 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 65 
6 สัดส่วนคนจนด้านรายจ่ายลดลง ข้อมูลปี 2560 ร้อยละ 10.80 ลดลง  

ร้อยละ 2 

ลดลง  
ร้อยละ 2 

7 ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net เพิ่มขึ้น คะแนนเฉลีย่ O-Net ปี 2560  
อยู่ท่ีร้อยละ 29.66 

คะแนนเฉลีย่ 
อยู่ท่ี 33 

คะแนนเฉลีย่ 
อยู่ท่ี 34 

8 สัดส่วนพ้ืนท่ีปุาไม ้ สัดส่วนพ้ืนท่ีปุาไมต้่อพื้นที ่
จังหวัด ร้อยละ 11.48 
สัดส่วนพ้ืนท่ีปุาเพื่อการอนุรักษ ์
ต่อพื้นที่จังหวัด ร้อยละ 8.46 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1 

เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1 
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 1 

9 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนไดร้บั
การจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน ์

สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชน 
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
ร้อยละ 31.86 
 
 
 
สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนที ่ 
ถูกน าไปใช้ประโยชนร์้อยละ 23   

สัดส่วนของ  
ขยะมูลฝอย  
ชุมชนได้รับ  
การจัดการ  
อย่างถูกต้อง  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 33  
สัดส่วนของ  
ขยะมูลฝอย  
ชุมชนที่ถูก  
น าไปใช้  
ประโยชนไ์ม ่ 
น้อยกว่าร้อย  
ละ 24 

สัดส่วนของ  
ขยะมูลฝอย  
ชุมชนได้รับ  
การจัดการ  
อย่างถูกต้อง  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 34   
สัดส่วนของ  
ขยะมูลฝอย  
ชุมชนที่ถูก  
น าไปใช้ 
ประโยชนไ์ม ่ 
น้อยกว่าร้อย  
ละ 25  

10 ระดับความส าเร็จการบรหิารจดัการ 
น้ าแบบบูรณาการ (ลุม่น้ า) 

2 ลุ่มน้ า 5 ลุ่มน้ า  

11 ร้อยละของหมู่บา้นชุมชนที่ผ่านเกณฑ ์
ชุมชนเข้มแข็ง 

หมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านเกณฑ ์
ชุมชนเข้มแข็ง 

เพิ่มขึ้นไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 5 

เพิ่มขึ้นไม ่
น้อยกว่าร้อย 
ละ 5 

12 ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดระดบัรุนแรงมไีมเ่กนิ
ร้อยละ 10 ของหมู่บ้านทั้งหมด 

ร้อยละของหมู่บา้นท่ีมีการแพร ่
ระบาดชองยาเสพติดระดับ 
รุนแรงมีร้อยละ 9 ของหมู่บ้าน 
ทั้งหมด 

ลดลงอัตรา 
ร้อยละ 2 

ลดลงอัตรา 
ร้อยละ 3 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน 
วัตถุประสงค์การพัฒนาของจังหวัด 
  1. พัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรของจังหวัด (การปศุสัตว์,การประมง,
เกษตรอุตสาหกรรม,พืชเศรษฐกิจ และผลไม้) ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มุ่งสู่การเป็นตลาด
สินค้าเกษตรอินทรีย์ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถลดต้นทุนภาคการเกษตรให้กับเกษตรกร 
  2. ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวให้ครบวงจร รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างและ
บุคลากรด้านกีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพ ส่งเสริม
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ ปลูกฝังการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ เชื่อมโยงกับขนมธรรมเนียม
วัฒนธรรม ประเพณี  
  4. เสริมสร้างความสมดุล ความหลากหลาย และความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลังงานทางเลือก 
  5. เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ความเป็นระเบียบ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
และลดความเลื่อมล้ าทางสังคม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอย่างครบวงจร 
วัตถุประสงค์ 
  1. ภาคการเกษตรมีการเติบโตสูงขึ้น และมีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อมุ่ง
สู่เกษตรปลอดภัย อินทรีย์ และการแปรรูปที่มีมูลค่าสูง 
  2. มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคการเกษตรที่ได้มาตรฐาน และมีการแปรรูปสินค้าที่มีคุณภาพ 
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าที่มีประสิทธิภาพและระบบชลประทานที่ครอบคลุมทั่วถึง 
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการยะระดับภาคการเกษตร 
  4. พัฒนาการตลาด ส่งเสริมการค้า และการส่งออกสินค้าเกษตรเปูาหมาย 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์ 
  1. การท่องเที่ยวของจังหวัดเติบโตขึ้น 
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  2. การค้าและสินค้าชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
  3. มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกรองรับการเติบโตทางการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งการจัดการข้อมูล และการจัดการท่องเที่ยวและบริการที่ครบวงจร 
  2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภาคการท่องเที่ยว 
  3. พัฒนาสินค้าและชุมชน OTOP ที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว 
  4. พัฒนาการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว 
  6. พัฒนากีฬาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ 
  2. ลดความเลื่อมล้ าในสังคม 
  3. มีการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัด 
แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม และระบบบริการสุขภาพให้
มีมาตรฐานให้ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย 
  2. สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และสร้างโอกาสให้กับคนยากจนในพื้นท่ี 
  3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และท านุบ ารุงศาสนา 
  5. สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 
  1. มีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
  2. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่อย่างได้มาตรฐาน 
  3. เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4. ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาจากสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนา 
  1. สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่ปุาด้วยการมีส่วนร่วม
จากจากทุก ภาคส่วน 
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่ ร่วมกับการปูองกันและควบคุมการ
สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
  3. สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตาม ปูองกัน และบรรเทาสารณภัยอย่างเป็นระบบ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความม่ันคงและการค้าชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน 
วัตถุประสงค์ 
  1. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือในระดับพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือลดความขัดแย้ง 
  2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุนบริเวณด่านชายแดน 
  3. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อลดปัญหาชายแดน 
  4. มีการปูองกันและปราบปรามอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ 
  5. ประชาชนในจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6. มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
แนวทางการพัฒนา 
  1. สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือเสริมความม่ันคงและความสามัคคีของพ้ืนที่ชายแดน 
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า/การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าสินค้า 
  3. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอาชญากรรม การค้ามนุษย์ และแรงงานผิดกฎหมาย 
  4. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือบ้านและประเทศในภูมิภาค 
3.4 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

“สร้างสังคมมีสุข 
ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว 
พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้มาตรฐาน” 

พันธกิจ (MISSION) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ก าหนด  
พันธกิจของการพัฒนา ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น 
  2. ส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ การค้า และการลงทุนชายแดน 
  4. พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์การค้าชายแดน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร 
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เป้าประสงค์  
  1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข โดยองค์รวมที่ดีขึ้น 
  2. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่บนความสมดุลและยั่งยืน 
  3. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ การค้าและการลงทุนชายแดนเปิดประตูสู่อาเชียน 
  4. ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับได้มาตรฐานและมีส่วนร่วม 
  5. ด้านพัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าประสงค์  
  - พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข โดยองค์รวมที่ดีข้ึน 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของงบประมาณที่
จัดสรร เพ่ิมข้ึน 
2) จ านวนสถานที่หรือพ้ืนที่/
แห่งที่ได้รับการส่งเสริม/
สนับสนุนเพิ่มข้ึน 

37.38 
 
8 

41.15 
 

12 

44.92 
 

16 

48.69 
 

20 

52.46 
 

24 

ร้อยละ 3.77/ปี 
 
ปีละ 4 แห่ง 
 

3) จ านวนโครงการ กิจกรรม
ที่ด าเนินการเพ่ิมขึ้น 

5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 ปีละ 1 โครงการ/ 
5 กิจกรรม 

4)จ านวนประชากรที่เป็นกลุ่ม 
 เปูาหมายเพิ่มขึ้น 

400 500 600 700 800 ปีละ 100 คน 

กลยุทธ์  
  1. การพัฒนาสุขภาพอนามัย 
  2. การกีฬาและนันทนาการ 
  3. สวัสดิการสังคม 
  4. การพัฒนาอาชีพ 
  5. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
  6. การส่งเสริมศาสนา รักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
  - พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่บนความสมดุลและยั่งยืน 
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ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 
1) จ านวนของถนนที่ เป็ น
เส้นทางหลักเชื่อมระหว่าง
ต าบล อ าเภอ จังหวัด ได้รับ
การก่อสร้าง/ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

200 240 280 320 360 ปีละ 40 สาย
ทาง 

2) จ านวนสะพาน ทางเท้า 
และท่อระบายน้ าได้รับการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

1 2 3 4 5 ปีละ 1 แห่ง 

3) จ านวนแหล่งน้ าได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง เพ่ิมข้ึน 

18 28 38 48 58 ปีละไม่ต่ ากว่า 
10 แห่ง 

4 )  จ า น ว น ฝ า ย  ค ล อ ง
ชลประทาน ขุดลอกได้รับการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 

4 8 11 14 17 ปีละไม่ต่ ากว่า 
3 แห่ง 

5) จ านวนระบบ
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

4 5 6 7 8 ปีละ 1 แห่ง 

6) จ านวนโครงการ/กิจกรรม  
ที่ด าเนินการเพิ่มขึ้น 

4/2 5/4 6/6 7/8 8/10 ปีละ 1 
โครงการ 2 
กิจกรรม 

 
กลยุทธ์  
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2. การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาเมือง/ชนบท 
  3. การส่งเสริม สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์การค้าชายแดน 
เป้าประสงค์ 
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการพาณิชย์ การค้าและการลงทุนชายแดนเปิดประตูสู่อาเซียน 
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ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของงบประมาณที่
จัดสรรเพิ่มข้ึน 

18.37 21.43 24.49 27.55 30.61 ร้อยละ 3.06/ปี 

2) จ านวนโครงการ กิจกรรม
ที่ด าเนินการเพ่ิมขึ้น 

10/6 20/12 30/18 40/24 50/32 ปีละไม่ต่ ากว่า 
10 โครงการ/ 
6 กิจกรรม 

3) จ านวนพื้นที่ท่องเที่ยวที่
เป็นกลุ่มเปูาหมายเพ่ิมขึ้น 

2 6 10 14 18 ปีละ 4 แห่ง 

กลยุทธ์  
  1. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  2. การส่งเสริมการพาณิชย์ การลงทุน 
  3. การส่งเสริมการค้าและการลงทุนชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
  - พัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นทุกระดับได้มาตรฐานและมีส่วนร่วม 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของงบประมาณที่
จัดสรรเพิ่มข้ึน 

40.79 42.91 45.03 47.15 49.27 ร้อยละ 2.12/ปี 

2) จ านวนโครงการ กิจกรรม
ทีด่ าเนินการเพ่ิมขึ้น 

18/6 25/10 32/14 39/20 46/24 ปีละไม่ต่ ากว่า 
7 โครงการ/ไม่ต่ า
กว่า 4 กิจกรรม 

3) ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

39.84 47.81 55.78 63.75 71.72 ร้อยละ 7.97/ปี 

กลยุทธ์  
  1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  2. การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นอัจฉริยภาพ 
  3. การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
  4. การพัฒนาสถานศึกษา 
  5. การส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
  6. การพัฒนาระบบนิเทศทางการศึกษา 
  7. การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  8. การส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) 
  9. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กร 
เป้าประสงค์ 
  - พัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่องค์กรสมัยใหม่ ก้าวทันเทคโนโลยี 
ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 
1) ร้อยละของงบประมาณที่
จัดสรร เพ่ิมข้ึน 

77.25 79.74 82.23 84.72 87.21 ร้อยละ 2.49/ปี 

2) จ านวนภารกิจการพัฒนา
บุคลากรเพ่ิมข้ึน 

4 7 10 13 16 ปีละไม่ต่ ากว่า 
3 แห่ง 

3) จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่ด าเนินการเพ่ิมขึ้น 

4 5 6 7 8 ปีละ 1 แห่ง 

4) จ านวนบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเปาูหมายเพ่ิมขึ้น 

4/2 5/4 6/6 7/8 8/10 ปีละ 1 โครงการ 
/2 กิจกรรม 

กลยุทธ์  
  1. การพัฒนาบุคลากร 
  2. การพัฒนาองค์กร 
  3. การบริหารจัดการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
วิสัยทัศน์ : 

ศรีสะเกษเมืองน่าอยู่ สู่เมืองท่องเที่ยวและกีฬา สร้างคุณค่าด้วย 
เกษตรปลอดภัย ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ :  
  1. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติ 
  2. พัฒนา ส่งเสริม ขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาครบวงจร 
  3. ยกระดับผลผลิตสินค้า การเกษตรปลอดภัย 
  4. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 อย่างยั่งยืน 
  5. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
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เป้าประสงค์ :  
  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจ และสังคมเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา :  
  1. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
  2. พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร 
  3. ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย 
  4. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 อย่างยั่งยืน 
  5. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
วัตถุประสงค์ : 
  1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้  
 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. พัฒนา ส่งเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่น ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร 
  3. พัฒนา ส่งเสริม สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  4. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 และพลังงานทางเลือก 
  5. พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่นให้เชื่อมโยงต่อการพัฒนาทุกมิติ 
แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
  1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมสุขภาวะ 
  3. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาครบวงจร 
แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาในท้องถิ่น 
  2. พัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
  3. พัฒนาสินค้า OTOP /สินค้าประจ าถิ่น ที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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  2. เพ่ิมช่องทางในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้หลากหลาย 
  3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  2. พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
  3. ส่งเสริม การใช้พลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทุกมิติ 
แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม 
  2. พัฒนาแหล่งน้ า 
  3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ภาคการเกษตร  

ขยายตัว  
ร้อยละ 1  

ขยายตัว  
ร้อยละ 1  

ขยายตัว  
ร้อยละ 1  

ขยายตัว  
ร้อยละ 1  

ขยายตัว  
ร้อยละ 1  

2. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร  
ปลอดภัย  

ขยายตัว  
ร้อยละ 1  

ขยายตัว  
ร้อยละ 1  

ขยายตัว   
ร้อยละ 1  

ขยายตัว  
ร้อยละ 1  

ขยายตัว   
ร้อยละ 1  

3. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ  
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 1  

เพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

4. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการ 
จ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

ขยายตัว 
ร้อยละ 1 

5. ระดับคะแนนเฉลี่ย O-Net เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

6. สัดส่วนพื้นที่ปาุไม้เพ่ิมขึ้น เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 
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ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
7. สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน 

-สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับ
การจัดการ
อย่างถูกต้อง
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 34 
-สัดส่วนของ 
ขยะมูลฝอย 
ชุมชนที่ถูก 
น าไปใช้ 
ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

-สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย 
ชุมชนได้รับ 
การจัดการ 
อยู่ถูกต้อง  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 34 
-สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย 
ชุมชนที่ถูก 
น าไปใช้ 
ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

-สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย 
ชุมชนได้รับ 
การจัดการ 
อย่างถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 34 
-สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย 
ชุมชนที่ถูก 
น าไปใช้ 
ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

-สัดส่วนของ 
ขยะมูลฝอย 
ชุมชนได้รับ
การจัดการ 
อย่างถูกต้อง 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 34 - 
สัดส่วนของ 
ขยะมูลฝอย 
ชุมชนที่ถูก 
น าไปใช้ 
ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

-สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนได้รับ
การจัดการ 
อย่างถูกต้อง  
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 34 
-สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอย
ชุมชนที่ถูก 
น าไปใช้ 
ประโยชน์ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

8.สัดส่วนของพ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้ า 

15 ไร่ /แห่ง 15 ไร่ /แห่ง 15 ไร่ /แห่ง 15 ไร่ /แห่ง 15 ไร่ /แห่ง 

9.ร้อยละของหมู่บ้านชุมชนที่ผ่าน
เกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

10.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรงมีไม่
เกินร้อยละของหมู่บ้านทั้งหมด 

ลดลงอัตรา 
ร้อยละ 1 

ลดลงอัตรา 
ร้อยละ1 

ลดลงอัตรา 
ร้อยละ 1 

ลดลงอัตรา 
ร้อยละ 1 

ลดลงอัตรา 
ร้อยละ 1 

11.จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส่งเสริม 
พัฒนาในทุกมิติ 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
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. ตัวช้ีวัด 
  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 
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  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 ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนปรับเปลี่ยนขบวนการคิดทัศนคติ
และ กระบวนการท างานโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สังคมมีความ
เข็มแข็งมีดุลยภาพสู่สังคมคุณภาพแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์มีความมุ่งหมายให้พ่ีน้อง
ประชาชนมี ส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาต าบลทุ่งใหญ่ จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

“ประชาชนต าบลทุ่งใหญ่มีความสุข” 
8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
  
 

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งใหญ่ 

เปูาหมาย 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปูาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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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 านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภาระกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนกการกระจายอ านาจ 6 ด้าน ท าให้ อบต . มีโอกาสได้รับ
การจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล   
ปูองกันและแก้ไขเพ่ิมข้ึน  
  2. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน   เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น  
  3. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 
  4. ท าเลที่ตั้ง ห่างจากตัวอ าเภอกันทรลักษ์ 8 กิโลเมตรโดยประมาณ ท าให้สะดวกในการ
เดินทาง และสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
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  5. มีการสื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่ สัญญาณโทรศัพท์คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพ้ืนที่ ท าให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร 
  6. องค์การบริหารส่วนต าบล มีอิสระในการบริหารงบประมาณ ท าให้เกิดการคล่องตัว และ
สามารถให้บริการประชาชนได้ทันท่วงที 
 อุปสรรค์ (Threats) 
  1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2. การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่าย
มากกว่า รายได ้
  3. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า  
  4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้ครอบคลุมและท่ัวถึงได้  
  5. ระเบียบ กฎหมาย ไม่รองรับตามความต้องการของประชาชน  
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
- การคมนาคม   
  

- ถนนยังไม่ทั่วถึง  
- พ้ืนผิวจราจรช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  
- ถนนไม่ได้มาตรฐานอยู่ในสภาพช ารุดทรุด 
โทรม 

-ก่อสร้างถนนให้คลอบคลุม เพ่ือการ 
สัญจรไปมา สะดวก และคล่องตัว  
-ป รับสภาพถนน  ผิ วจ ราจ ร ให้ มี 
มาตรฐาน เพ่ือการสัญจรไป – มา 
สะดวก คล่องตัว  
-ขยายถนนทางเข้าหมู่บ้าน ซอย ให้
กว้างกว่าเดิม 
-ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่
ในสภาพที่ดี ตลอดเส้นทาง 

น้ าประปา - ประชาชนบางหมู่บ้านยังไม่มีน้ าประปาใช้ 
- น้ าอุปโภคบริโภค ไม่สะอาด 
- การบริการน้ าประปาไม่ทั่วถึง 

-ก่อสร้างระบบประปาส าหรับหมู่บ้าน
ที่ยังไม่มีน้ าประปาใช้ 
-ปรับปรุงท่อและกรรมวิธีการผลิตที่
ทันสมัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน
น้ าประปาด่ืมได้ 
-ตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนจ่ายสู่
ผู้รับบริการน้ าประปา 
-ขยายพ้ืนที่การให้บริการน้ าประปา
อย่างท่ัวถึง 

- ไฟฟ้า/แสงสว่าง -ไฟฟ้า/แสงสว่างไม่ทั่วถึง ไม่สว่างเท่าที่ควร 
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการสัญจรไปมา 
(เส้นทางหลัก และตามแยกต่างๆ) 
-ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ และไม่
ทั่วถึง 

-ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้
ทั่วถึง 
-ตรวจสอบไฟฟ้า/แสงสว่างให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้อยู่เสมอ 
-ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้
เพียงพอและทั่วถึง 
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(ต่อ) 
ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 

- ไฟฟ้า/แสงสว่าง - ไฟฟูา/แสงสว่างไม่ทั่วถึง ไมส่ว่างเท่าท่ีควร 
อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการสัญจรไป
มา (เส้นทางหลัก และตามแยกตา่งๆ) 

- ไฟฟูาเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอ และไม่
ทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟูา เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้
ทั่วถึง 

- ตรวจสอบไฟฟูา/แสงสว่างให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้อยูเ่สมอ 

- ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตรให้
เพียงพอและทั่วถึง 

- ระบบระบายน้ า (รางระบาย
น้ า/ท่อระบายน้ า) 

- รางระบายน้ าช ารุด ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ได้
ระดับ 

- รางระบายน้ าอุดตัน น้ าไหลไมส่ะดวก ส่งกลิ่น
เหม็น เนื่องจากน้ าเน่าขัง 

- ไม่มรีางระบายน้ า ท าให้น้ าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

- ปรับปรุงรางระบายน้ าในพ้ืนท่ีทั้งหมด 
- ปรับปรุงรางระบายน้ าใหเ้หมาะสมกับ

สภาพพื้นที่ (ความลาดชัน) 
- ท าความสะอาดรางระบายน้ า 
- ก่อสร้างรางระบายน้ าใหม้ีมาตรฐาน  

 2)ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- แหล่งน้ าธรรมชาติ/แม่น้ า 

- คูระบายน้ า 

- ขาดการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดี  
- ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของทรัพยากรที่ 

มีอยู่  
- คลองน้ าในเขตพื้นท่ีต าบลทุ่งใหญ่ตื้นเขิน กัก 

เก็บน้ าไมเ่พียงพอต่อความต้องการ 

- ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

- ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้าง 
ทรัพยากรธรรมชาติทดแทน  

- ขุดลอกคลองให้ลึกขึ้น   
- จัดหาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค  

และเพื่อการเกษตร  
3) สังคม 
- ขบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 

 
 

- ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย  
- ไม่มสีถานท่ี เวที วัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการจดั

กิจกรรม/ตดิต่อประสานงาน/การประชุม 
- ขาดการประสานงานท่ีมปีระสิทธิภาพระหว่าง

รัฐกับประชาชน 
- ประชาชนในหมู่บ้านไม่เห็นความส าคัญของ

การมีส่วนร่วม 

- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีความ 
เสียสละให้สามารถเข้ามาร่วมท างาน 
กับชุมชนได ้

-  สถานท่ีส าหรบัการประชุม พบปะ   
- อาคารสถานท่ีเพื่อเก็บรักษาทรัพยส์ิน  

และการประชุมการด าเนินงานต่าง ๆ  
- วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมตา่งๆ  
 

- สภาพสังคม - แหล่งอบายมุขในหมู่บ้าน ได้แก่ การพนัน ยา
เสพติด 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักที่
ถูกต้องตามกฎหมาย 

- การกีฬาและนันทนาการ - สถานท่ีและอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกาย
ไม่เพียงพอ ไมเ่หมาะสม 

- จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม 
สวนสุขภาพเพื่อออกก าลังกาย  

- การส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท และ
ให้มีสนามกีฬาประเภทต่างๆ อย่าง
ครบครัน เพื่อรองรับการเล่นกีฬา เช่น 
สนามตระกร้อ สนามวอลเลย่์บอล 
สนาม สนามแบดมินตัน วอลเลยบ์อล 
เป็นต้น 
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(ต่อ) 

ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 
- การศึกษา - สถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ในการจดัการเรียน

การสอนยังไม่เพียงพอ และยังไมไ่ด้มาตรฐาน
เท่าที่ควร 

- พัฒนาให้โรงเรียนจัดสอนความรูด้า้น
เทคโนโลยีให้เพียงพอเหมาะสมกบั
ความต้องการ 

- ส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
- สาธารณสุข 
 

- มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและสตัวพ์าหะน าโรค
ต่างๆ 

- ประชาชนยังขาดความสนใจในการรักษา
สุขภาพ และปัญหาด้านสุขอนามัย ขาดความ
ตระหนัก และการสนใจในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและคนในครอบครัว 

- ท าความสะอาดรางระบายน้ าและ
สถานท่ีต่างๆ ให้มีความสะอาด 

- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชน
ตระหนักถึงการรักษาสุขภาพ และ
การออกก าลังกาย 

 
- การศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณ ี

- การประสานงานระหว่างรัฐกับประชาชน 
- ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการไม่ตรงตาม

ความต้องการของประชาชน 
- นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของ อบต. 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
- รัฐและประชาชน ประสานงานตอ่กัน 
 

4) เศรษฐกิจ 
- สถานท่ีประกอบอาชีพ /
การประกอบอาชีพ/ผลผลติ
ภาคเกษตร และอื่นๆ 

 
- รายได้ต่ า ราคาผลผลิตตกต่ า ไม่แน่นอน 
- ผลผลติไมไ่ด้คณุภาพ 
- ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ไม่มีการประสานงาน 

หรือร่วมมือทีด่ีในด้านการส่งเสริมอาชีพ 
- รายได้น้อย และอาชีพไม่มั่นคง 

 
- พัฒนาอาชีพ และรายได้เสริม เพื่อใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนน า

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพทุกรูปแบบ 

5) ด้านการจัดการองค์การบริหารส่วนต าบล 
- สถานท่ี - องค์การบริหารส่วนต าบลมสีถานที่ในการ

ให้บริการประชาชนยังไม่เพียงพอและมี
มาตรฐานเท่าที่ควร 

- จัดสร้างสถานท่ีในการให้บริการ
ประชาชนให้เพียงพอ และมี
มาตรฐาน 

- เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของประชาชน 

- ประชาชน - ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วน
ร่วม 

- เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ และ
ความส าคญัของการมสี่วนร่วม 

- บุคลากร - การเปลีย่นแปลงภายในและภายนอก เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย เทคโนโลย ี

- เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ระเบียบ กฎหมาย และเทคโนโลย ี
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี 

1. ด้านความมั่นคง 2. การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. การพัฒนาและ  
เสริมสร้างศักยภาพคน 

4.การสร้างโอกาสความ 

เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสงัคม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. การปรบัสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ 1 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 9 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2    
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 

อ านาจเจริญ 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อินทรีย์    
การลงทุนและการท่องเท่ียว 
 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   

ประเด็นการพัฒนาที ่3 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
การเสริมสร้างความมั่งคง  
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นการพัฒนาที ่1 
ยกระดับการผลิตสินค้าสู่ 
มาตรฐานอย่างครบวงจร 

ประเด็นการพัฒนาที ่2 
ส่งเสริมขีดความสามารถด้านการ
ท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  

ประเด็นการพัฒนาที ่3 
พัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่คุณภาพชวีิต

ประชาชนในทุกมิติ  

ประเด็นการพัฒนาที ่4 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนาที ่5 
เสริมสร้างความมั่งคงและการค้า

ชายแดนเชื่อมโยงอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจงัหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็น

สังคมที่น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 
พัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวและ

กีฬาครบวงจร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 
ยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรให้

เป็นเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 
พัฒนา ส่งเสริม อนุรกัษ์ และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 
พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน

ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาทกุมิติ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ให้พึ่งตนเองได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล

ที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 

1. มีโครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพ 

2. สังคมเข็มแข็ง ประชาชนมี 
คุณภาพชีวิตที่ด ี

3. ประชาชนมีอาชพีและรายได้
เพิ่มขึ้น 

4. ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การบริการจาก อบต. ทุ่งใหญ่ 

กลยุทธ ์ กลยุทธ์ 1 

 
กลยุทธ์ 2 

 
กลยุทธ์ 3 

 
กลยุทธ์ 4 

 
กลยุทธ์ 5 

 
กลยุทธ์ 6 

 
กลยุทธ์ 7 

 
กลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์  10 

 
กลยุทธ์ 11

 

กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 14

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา บริหารงานท่ัวไป สร้างความเข้มแข็งฯ การศึกษาฯ รักษาความสงบภายใน 

 
ศาสนาวัฒนธรรมฯ สังคมสงเคราะห์ งบกลาง การสาธารณสุข การเกษตร 

ผลผลิต/โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 
 

จ านวน
โครงกา

ร 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

วิสัยทัศน์  คุณธรรม น ากีฬา พัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

และคุณภาพชวีิตที่ดี 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ให้พึ่งตนเองได้ 

 

การพัฒนาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลที่มีประสิทธภิาพ 

 

เป้าหมาย 
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทีเ่อือ้
ประโยชน์ตอ่การด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

3.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 2. สังคมเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวติ
ที่ด ี

4. ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การรับบริการจากองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

ค่าเป้าหมาย 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 80 

2. ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการ
พัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตร้อยละ 

80 

3. ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 
 ร้อยละ 3 

4. ประชาชนมีความพึงพอใจด้าน
การรับบริการจาก อบต. ทุ่งใหญ่ 

ร้อยละ 80 

กลยุทธ ์ กลยุทธ1์ กลยุทธ2์ กลยุทธ3์ กลยุทธ์4 กลยุทธ์5 กลยุทธ6์ กลยุทธ7์ กลยุทธ8์ กลยุทธ1์2กลยุทธ1์1กลยุทธ1์0กลยุทธ9์ กลยุทธ์13 กลยุทธ1์4

แผนงาน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

บริหารงานทั่วไป สร้างความเข้มแข็งฯ การศึกษา รักษาความสงบภายใน ศาสนาวัฒนธรรมฯ สังคมสงเคราะห์ งบกลาง การสาธารณสุข การเกษตร 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ทุ่งใหญ ่

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

66 67 68 69 70 
พัฒนาและ
ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานให้เชื่อมโยง
กับการพัฒนาทุก
มิติ 

พัฒนาและยกระดับ
โครงสร้างพืน้ฐานให้
เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาทกุมิต ิ

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม 

มีโครงสร้าง
พื้นฐาน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้มที่
เอื้ออ านวยต่อ
การด ารงชีวิต
และการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

จ านวนถนน
เพิ่มขึน้ 

40 
 

80 120 160 180 ปีละ 40 
โครงการ 
 

1. จัดให้มีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐานเพียงพอ
และทัว่ถึง 

1. ก่อสร้างถนน 
คสล.  
2. ก่อสร้างถนนดนิ 
3. ก่อสร้างสะพาน 
4. ก่อสร้างประปา 
5. วางทอ่ระบายน้ า 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศกึษา 

     2 4 6 8 10 ปีละ 2 
โครงการ 

2. เสริมสร้างการมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชนในการ
อนรุักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองการศกึษาฯ 
กองช่าง 

อนรุักษ์ฟื้นฟู 
พัฒนาจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติอย่างย่ังยืน 

พัฒนา ส่งเสริม 
อนรุักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 
 

การสร้างภูมิคุ้มกนั
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

สังคมเข้มแข็ง
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

2 4 6 8 10 ปีละ 2 
โครงการ 

1. จัดให้มีสถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดกิจกรรม
สาธารณะอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

1.ก่อสร้างเมร ุ
2.ก่อสร้างห้องน้ า 
3.ต่อเตมิศาลา
ประชาคม 
 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองการศกึษา 

     1 2 3 4 5 ปีละ 1 
โครงการ 

2. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ 

1.ฝึกอบรมอาชีพ ส านักปลัด กองคลัง 
กองการศกึษาฯ 
กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ทุ่งใหญ ่

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

66 67 68 69 70 
 
 

    2 4 6 8 10 ปีละ 2 
โครงการ 

3. เสริมสร้างความ
สงบเรียบร้อยและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. ติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิด 
2.ตั้งจุดบรกิาร
ประชาชน 
3.ฝึกอบรมปูองกันยา
เสพติด 

ส านักปลัด กองคลัง 
กองการศกึษาฯ 
กองช่าง 

     10 20 30 40 60 ปีละ 10 
โครงการ 

4. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการศึกษา
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

1. ก่อสร้าง ศพด. 
2. ปรับปรุง ศพด. 
3. อุดหนนุการศึกษา
ฯ 

กองการศกึษาฯ 
กองช่าง 

กองคลัง 
ส านักปลัด 

     2 4 6 8 10 ปีละ 2 
โครงการ 

5. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการการ
ออกก าลังกาย 

1. ก่อสร้างลานกฬีา 
2.จัดโครงการแข่งขัน
กีฬา 

กองการศกึษาฯ 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

     2 4 6 8 10 ปีละ 2 
โครงการ 

6. ส่งเสรมิผู้สูงอายุ 
พัฒนาคนพกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสและคน
ไร้ที่พึ่ง 

1. จ่ายเบ้ียยังชีพ 
2.สร้างบ้านให้คนไร้
ที่พึ่ง 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองการศกึษาฯ 

     1 2 3 4 5 ปีละ 1
โครงการ 

7. ส่งเสรมิการ
พัฒนาสตร ี

1.ฝึกอบรมพัฒนา
สตร ี

ส านักปลัด กองคลัง 
กองการศกึษาฯ 

     1 2 3 4 5 ปีละ 1
โครงการ 

8. สนับสนนุด้านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. ฝึกอบรม อพปร. ส านักปลัด กองคลัง 

     2 4 6 8 10 ปีละ 2 
โครงการ 

9. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนด้าน
สาธารณสขุ 

1. สนับสนนุ สปสช. 
2. อุดหนนุ อสม 

ส านักปลัด กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัดศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ทุ่งใหญ ่

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วดั
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยสนับสนุน 

66 67 68 69 70 
     5  10  15  20  25  ปีละ 5  

โครงการ 
10. ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดงาน 
ประเพณี งานวนั 
ส าคัญต่างๆ  

1. จัดโครงการ 
ประเพณ ี
2.สนับสนุนการจัด 
งานประเพณีวนั 
ส าคัญ 

กองการศกึษาฯ  ส านักปลัด  
กองคลัง  

พัฒนาเมืองน่าอยู่  
สู่คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทกุมิต ิ 
 

ยกระดับคุณภาพชวีิต 
ให้เป็นสังคมทีน่่าอยู่  

การพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานราก  
ให้พึ่งตนเองได ้ 

ประชาชนมี 
อาชีพและรายได้ 
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมี 
อาชีพและ 
รายได้เพิ่มขึน้ 

2  4  6  8  10  ปีละ 2
โครงการ 

1.ส่งเสริมการเกษตร
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ก่อสร้างคลองส่ง
น้ า 
2. ขุดบ่อน้ าเพื่อ
การเกษตร 
3. ฝึกอบรมเกษตร
พอเพียง 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองการศกึษาฯ 

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้เป็นสังคมที่
น่าอยู่ 
 

พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่
คุณภาพชีวิต
ประชาชนในทกุมิต ิ

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทีม่ี
ประสิทธภิาพ 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การรับความ
สะดวกในการรับ
บริการจาก 
อบต. ทุ่งใหญ ่

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
มากขึน้ 

2  4  6  8  10  ปีละ 2
โครงการ 

1.จัดให้มีการบริหาร
องค์การบริหารสว่น
ต าบลตามหลักการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

1. ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน 
2. ฝึกอบรมพนกังาน 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

กองคลัง 
กองการศกึษาฯ 

 

 

 

 

 

  



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 71 
 

ส่วนที่ 3 

การน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์และพันธะกิจการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํอยํางเป็น
รูปธรรมภายใต๎การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและอุปสรรค หรือภัยคุกคามที่มีตํอองค์การบริหารสํวน 
ต าบลทุํงใหญํ สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ ได๎ ทั้งหมด 4
ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 

ที ่ แผนงานการพัฒนา ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย 

สนับสนุน 
1 โครงสร๎างพื้นฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักงานปลัด กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชําง ส านักงานปลัด 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองชําง ส านักงานปลัด 

2 การสร๎างภูมิความคุ๎มกัน 
ทางด๎านสังคมและคณุภาพ 
ชีวิตที่ด ี

บริการชุมชนและสังคม สร๎างความเข็มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองการศึกษาฯ 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ กองชําง 
บริการชุมชนและสังคม รักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษาฯ ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ ส านักงานปลัด กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม การสาธารณสุข ส านักงานปลัด กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า

และประปา 
กองชําง กองชําง 

การด าเนินงานอ่ืนๆ งบกลาง ส านักงานปลัด กองชําง 
3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

ให๎พ่ึงตนเองได ๎
เศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด กองชําง 
    

4 การพัฒนาองค์การบริหาร
สํวนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านักงานปลัด กองการศึกษาฯ 
กองคลัง กองชําง 

บริการชุมชนและสังคม สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง 
รวม 4 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 4 ส านัก/กอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
(งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 

440 317,806,470 440 306,577,670 440 300,830,470 440 295,430,470 440 295,330,470 2,200 1,515,975,550 

1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา 
(บ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพยส์นิ) 

132 121,453,300 132 113,240,000 132 112,840,000 132 112,840,000 132 112,840,000 660 573,213,300 

1. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 6 1,281,000 6 1,281,000 6 1,281,000 6 1,281,000 6 1,281,000 30 6,405,000 

รวม 578 440,540,770 578 421,098,670 578 414,951,470 578 409,551,470 578 409,451,470 2,890 2,095,593,850 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.1 แผนงานสร๎างความเขม็แข๎งของ
ชุมชน 

98 33,075,100 98 29,575,100 98 29,035,100 98 29,575,100 98 29,575,100 490 150,835,500 

2.2 แผนงานการศึกษา 37 12,755,000 37 12,185,000 37 12,585,000 37 12,735,000 37 12,735,000 185 62,995,000 

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 18 1,240,800 18 1,240,800 18 1,240,800 18 1,240,800 18 1,240,800 90 6,204,000 
2.4 แผนงานการสาธารณสุข 8 2,100,000 8 2,100,000 8 2,100,000 8 2,100,000 8 2,100,000 40 10,500,000 
2.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

17 2,243,000 17 2,243,000 17 2,243,000 17 2,243,000 17 2,243,000 85 
11,215,000 

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 4 18,850,000 4 18,887,200 4 18,887,200 4 18,887,200 4 18,887,200 20 62,995,000 

 

แบบ ผ.01 
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี2567 ปี2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2.7 แผนงานงบกลาง 4 18,070,000 4 18,070,000 4 18,070,000 4 18,070,000 4 18,070,000 20 90,350,000 
2.8 แผนงานเคหะและชุมชน 105 28,980,350 105 25,230,350 105 24,980,350 105 23,290,350 105 23,560,350 525 126,041,750 

รวม 291 117,314,250 291 109,531,450 291 109,141,450 291 108,141,450 291 108,411,450 1,455 552,540,050 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
3.1 แผนงานการเกษตร 32 19,366,000 32 11,016,000 32 10,216,000 32 9,616,000 32 9,616,000 160 59,830,000 

รวม 32 19,366,000 32 11,016,000 32 10,216,000 32 9,616,000 32 9,616,000 160 59,830,000 

4) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธภิาพ 
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 36 13,931,000 36 11,630,000 36 11,150,000 36 10,250,000 36 10,250,000 180 57,211,000 

รวม 36 13,931,000 36 11,630,000 36 11,150,000 36 10,250,000 36 10,250,000 180 57,211,000 

รวมท้ังสิ้น 937 591,152,020 937 553,276,120 937 545,458,920 937 537,558,920 937 537,728,920 4,685 2,765,174,900 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 75 
 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

โครงการพัฒนาที่น ามา
จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 

 
 
 

550,000 11 

 
 
 

11 

รวมทั้งสิ้น 11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 550,000 11 550,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสรา๎งพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ทรัพยากรธรมทชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (งานกํอสร๎างโครงสร๎างพื้นฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ทางเข๎าแปลงเกษตร สายนาย
เสงิม กายชาติ  
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
ทางเข๎าแปลงเกษตรสายนางค า 
ใส  จินดาชาติ ไปทางนายสอน 
เขียวหอม (บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 500,000 500,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ ท าให๎ประชาชนเดิน กองชําง 
 ยาว 500 เมตร      ประชาชนท่ี ทางสะดวก  
       พึงพอใจ   

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอในของ 
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

   3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 300,000 100,000 60,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ ท าให๎ประชาชนเดิน กองชําง 
 ทางเข๎าแปลงเกษตร สายนาง  ยาว 300 เมตร (ปี60:500,000)     ประชาชนท่ี ทางสะดวก  
 ประพาส กายชาติ ไปทาง        พึงพอใจ   
 นายอุดม วีระสุข (บ๎านโคก           
 หมูํที่ 1 )           

โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
ทางเข๎าแปลงเกษตร สายนาง 
ประพาส กายชาติ ไปทาง 
นายอุดม วีระสุข (บ๎านโคก 
หมูํที่ 1 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน 

เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
ทางเข๎าแปลงเกษตรสายนาย
อภิสิทธ์ิ คูณสุข   
(บ๎านโคก หมูํท่ี 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

500,000 160,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
ท า ง เ ข๎ า แ ป ล ง เ ก ษ ต ร ส า ย     
นายสมควร วิลัย  
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
 

500,000 500,000 320,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ทางเข๎าแปลงเกษตรสาย 
น า ย มู ล  บุ ต ร ม ณี  ไ ป น า
กรรณิการ์ คืนผล  
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

500,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอในของ 
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการวางทํอระบายน้ า 
พร๎อมบํอพักสายหน๎าบ๎าน 
นายศิริ แก๎วดีไปทางทุํงนา   
 (บ๎านโคกหมูํที่ 1) 

ระบบระบายน้ า 
ได๎มาตรฐาน 

ระยะทาง 300 
เมตร 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

8 โครงการวางทํอระบายน้ า 
พร๎อมบํอพักสายหน๎าบ๎าน 
นางเสรน บุตรศิริ ไปสี่แยกบ๎าน 
นางไว ประชัน  
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 350 
เมตร 

200,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอในของ 
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 
 

กองชําง 

9 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายพนมดบ  (บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน 
 
 

กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชนเดิน 

ทางสะดวก 

กองชําง 

10 โครงการวางทํอระบายน้ าพร๎อม 
บํอพักหน๎าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หลังเกํา ไปทางสี่แยกศาลา 
ประชาคม (บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ระบบระบายน้ าได ๎
มาตรฐาน 

ระยะเวลา 100 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายพล คูณสุขถึง 
นายเดิม คืนผล 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชนเดิน 

ทางสะดวก 

กองชําง 

12 โครงการถนน คสล. สายนาย 
เสงิม กายชาติ ถึง นายสมาน 
เขียวหอม  หมูํที่ 1 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ 

ประชาชนท่ี 

พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

13 โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ หมูํที่ 1 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบน้ าประปา 

บ๎านโคก 
หมูํที่ 1 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร๎อยละของ 

ประชาชนท่ี 

พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ า 
ป ร ะ ป า ใ ช๎
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

14 โครงการอุดหนุนขยายเขต 
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส๎นทาง 
นายเสงิม กายชาติ ถึง  
นายสมาน เขยีวหอม หมูํที่ 1 

ประชาชนไดร๎ับ 
ความสะดวกใช๎ 
ไฟฟ้าได๎อยําง 
ทั่วถึง 

ระยะทาง 500 
เมตร 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร๎อยละของ 

ประชาชนท่ี 

พึงพอใจ 

ประชาชา
ได๎รับความ
สะดวกใช๎
ไฟฟ้าได๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายข๎างโรงเรียนบ๎านรํองตาซุน  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน 
 
 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

16 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ทางเข๎าป่าช๎า (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละของ 

ประชาชนท่ี 

พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายดินแดงไปทางแยกดินแดง 
ต าบลช า (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายนายสิน ครองเมือง  
(บ๎านรํองหมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายบุญไหล นิวาท   
(บ๎านรํองหมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

400,000 300,000 190,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

20 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า 
พร๎อมฝาปิดซอยฝายน้ าล๎น  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ระบบระบายน้ าได ๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 400 
เมตร 

300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ  
 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายนายสุพรรณเจริญ  
ครองเมือง (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

200,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ  

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายนางพัชรศรี ตอนศรี  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

500,000 300,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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                 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายไพรัช ยอดสิงห์  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
 

440,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายนายพร ครองเมือง  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

25 โครงการวางทํอระบายน้ า 
สายนายสกุล ปานประชาติ 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 
 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 700 
เมตร 

300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

26 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายนายยศ ครองเชื้อ  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 165 เมตร 

296,000 296,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการถนนลูกรังสายนายหิน 
ยอดสิงห์ หมูํที่ 2 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

28 โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ หมูํที่ 2 
 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
ระบบประปา 

บ๎านรํอง  
หมูํที่ 2 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

29 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายนายธง ครองเชื้อ  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

30 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายไปดินแดงถึงแยกต าบลช า 
(หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ร๎อยละของ 
ประชาชนท่ี 
พึงพอใจ 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการกํอสร๎างประปาบ๎าน 
(ประทายหมูํที่ 3) 

เพื่อให๎ประชาชนม ี
น้ าประปาส าหรบั 
อุปโภคอยํางเพียง 
พอและทั่วถึง 

ประปาขนาดใหญํ
จ านวน 1 แหํง 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา 
ส าหรับอุปโภค
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

32 โครงการวางทํอระบายน้ าสาย 
บ๎านชมดาว  
(บ๎านประทาย หมูํที่ 3) 

ระบบระบายน้ า 
ได๎มาตรฐาน 
 

ระยะทาง 300 
เมตร 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

33 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าสายกลางบ๎าน (บ๎านประทาย 
หมูํที่ 3) 

ระบบระบายน้ า 
ได๎มาตรฐาน 

ระยะทาง 300 
เมตร 

300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

34 โครงการกํอสร๎างถนนดินสาย
หนองกระเบาไปนานางอรุณ
รัตน์ วันศรี (บ๎านประทาย หมูํที่ 
3) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางเยี่ยน ศรีอุทุมพร ไป
ห๎วยตะขบ (บ๎านประทาย หมูํที่ 
3) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 300,000 200,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

36 โครงการกํอสร๎างถนนดินทางเข๎า
แปลงเกษตรเชื่อมห๎วยตะขบ 
(บ๎านประทาย หมูํที่ 3) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 300,000 100,000 100.,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

37 โครงการวางทํอระบายน้ าใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 3 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

38 โ คร งก ารกํ อสร๎ า งถนน เดิ น
ทางเข๎าแปลงเกษตร ทางไปทุํง
หนองหว๎า (บ๎านประทาย หมูํที่ 
3) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3.5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 320,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
สายหน๎าโรงเรยีนบ๎านประทาย 
(บ๎านประทาย หมูํที่ 3) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ทํอระบายน้ า
ขนาด Ø 0.40 
เมตร พร๎อมบํอพัก 
คสล. จ านวน 46 
บํอ 

500,000 500,000 400,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

40 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายบ๎านทุํงใหญํ ไปบ๎านกระ
มอล (บ๎านทํุงใหญํ หมูํที่ 4) 

ถนนได๎มาตรฐาน   ไหลํทางลูกรัง 2   
ข๎างๆ ละ 0.20 
เมตร กว๎าง 5   
เมตร ยาว 720 
เมตร  

2,118,000   2,118,000  2,118,000  2,118,000  2,118,000  ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน  

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

41 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ข๎าง
หนองม๎า  

ถนนได๎มาตรฐาน   กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

500,000 500,000 320,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน  

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566   

(บาท)   
2567   
(บาท)  

2568  
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

42 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าจากหน๎าที่ท าการ อบต. ไป
กลางสี่แยก (บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 
4) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 700 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

43 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายข๎างวัดเชื่อมบ๎านมํวง (บ๎าน
ทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

44 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ซอยบ๎านของนายวิวิตร ชูเชื้อ  
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร 

192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

45 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎น
หลังโกดัง นายเพชร มีพันธ์ 
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566   

(บาท)   
2567   
(บาท)  

2568  
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

46 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ า สายบ๎านนายบัวศรี ไปสี่แยก 
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่4)    

ระบบระบายน้ าได ๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 400 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

47 โครงการวางทํอระบายน้ าสาย
ข๎างบ๎านนายเฉลิมชัย ถึงสะพาน 
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

48 โครงการกํอสร๎างตํอเติมบันได
หนองช าใหญํ (หมูํที่ 4) 

หนองช าใหญํมี
บันไดขึ้นลง
สะดวก  

บริเวณหนองช า
ใหญํ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

หนองช าใหญํ
มีบันไดขึ้นลง
สะดวก 

กองชําง 

49 โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย-์ประปาหมูํบ๎าน หมูํ
ที่ 4 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปา 

รายละเอียด
เป็นไปตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 

50 โครงการกํอสร๎าง คสล. รอบ
หนองช าใหญํ หมูํที่ 4 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566   

(บาท)   
2567   
(บาท)  

2568  
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

51 โครงการวางทํอระบายน้ าหนอง
ช าใหญํ 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

รายละเอียด
เป็นไปตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

52 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ทางเข๎าเมรุบ๎านมํวง หมูํที่ 5 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 450 เมตร 

500,000 490,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

53 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายโคกตลอด (บ๎านมํวง หมูํที่5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

54 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
พร๎อมฝาปิดสายกลางหมูํบ๎าน 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 800 
เมตร 

500,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

55 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางมิน ไปทาง นายวเิชียร 
(บ๎านมํวง หมูํที่5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566   

(บาท)   
2567   
(บาท)  

2568  
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

56 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายแรม หวนคะนึง (บ๎าน
มํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

57 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายข๎างศาลาประชาคม (บ๎าน
มํวง หมูํที่  5 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

220,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

58 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายสัม (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

59 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายจากถนนลาดยาง ไปทาง
บ๎านนายนิกร (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566   

(บาท)   
2567   
(บาท)  

2568  
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

60 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางสอน วันแพง ไปนาย
สมัย วิลัย (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

100,000 50,000 30,000 20,000 20,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

61 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากถนนเส๎นหลักไปบ๎านนาย
เสมือน เทียบเปรียบ (บ๎านมํวง 
หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 250 เมตร 

300,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

62 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายจากบ๎านนางทวีไปนายสุทิน 
ภักเกลี้ยง (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

100,000 100,000 20,000 10,000 10,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

63 โครงการกํอสร๎าง คสล. สายจาก
บ๎านนางสุนทรี ไปบ๎านนางงึน 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566   

(บาท)   
2567   
(บาท)  

2568  
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

64 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางสุรินทร์ วันศรี (บ๎านมํวง 
หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

65 โครงการกํอสร๎าง คสล. สายบ๎าน
นางแป๊ะไปหนองม๎า (บ๎านมํวง 
หมูํที่5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 180 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

66 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านนายวันชัยไปบ๎านนาง
รัสมี (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 130 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

67 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายหน๎าวัดบ๎านมํวงไปบ๎านนาง
ปราณีย์ นันทะบรรณ์ (บ๎านมํวง 
หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน  
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567    
(บาท)   

2568    
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570    
(บาท)     

68 โครงการกํอสร๎างถนนดินเส๎น 
หน๎าวัดบ๎านมํวง (บ๎านมํวง หมูํที่  
5)  

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร  
ยาว   250 เมตร   

340,000  100,000  50,000   50,000   50,000  ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ   
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  
 

69 โครงการกํอสร๎างถนน คสล . 
สายนายบุญสุข บัวงาม (บ๎าน 
มํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 3 เมตร  
ยาว   500 เมตร 

500,000   200,000   100,000   25,000   25,000  ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก  

กองชําง  

70 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางวรรลิษา หมอค า (บ๎าน
มํวง หมูํที่ 5) 

 ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
 ยาว 70 เมตร 

120,000  50,000  10,000  10,000  10,000  ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก  

กองชําง  

71 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎น
หลังวัดบ๎านมํวง (บ๎านมํวง หมูํที่ 
5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 284 เมตร ไมํ
มีไหลํทางลูกรัง 
หรือไมํน๎อยกวํา 
852 ตร.ม 

300,000 211,200 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก  

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567    
(บาท)   

2568    
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570    
(บาท)     

72 โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลําเซลล์) เพื่อใช๎
ในระบบประปาหมูํบ๎านมํวง ม.5 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปา 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อยํางเพียง
ตํอการอุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

73 โครงการกํอสร๎างถนนดินจากนา
นางมัน ศิลาค า ถึงลาดยางไป
บ๎านประทาย  (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 
6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 750 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก  

กองชําง  

74 โครงการกํอสร๎างประปา บ๎าน
ผือเกํา หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคอยําง
เพียงพอ 

ประปา ขนาดใหญํ 
จ านวน 1 แหํง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

75 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายหลังวัดไปแยกโดนอาวน์ 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 
 

500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567     
(บาท)    

2568     
(บาท)      

2569      
(บาท)      

2570     
(บาท)      

76 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎น
บ๎านนายสุรัตน์ ไปบ๎านนายสุจิน 
ยอดศรี (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน    
เดินทาง
สะดวก  

กองชําง 

77 โครงการกํอสร๎าง คสล. สาย
หนองแสงไปบ๎านหนองแสง 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

500,000 500,000 200,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

78 โครงการกํอสร๎างถนนดินเส๎น
บ๎านทองอินถึงไรํนายใย  
ภักเกลี้ยง (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

79 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายสุรัตน์ กุมพันธ์- บ๎าน
นายมนูญ ปัญชาติ (พร๎อมไหลํ
ทางลูกรัง) หมูํที่ 6 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567     
(บาท)    

2568     
(บาท)      

2569      
(บาท)      

2570     
(บาท)      

80 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายจักรพันธ์ แนบชิด ไป
ทางแฟลต ตชด. (บ๎านผือเกํา 
หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

500,000 500,000 155,000  155,000  155,000  ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

81 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางสุภาพร ไปทางไรํนาย
สุพัฒน์ (บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว  800 เมตร 

500,000  500,000  500,000  260,000  260,000  ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

82 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ทางเข๎าป่าช๎า (บ๎านกระมอล หมูํ
ที่7) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

83 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายสมสาย ไปนางสิน (บ๎าน
กระมอล หมูํที่ 7) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 97 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567    
(บาท)   

2568    
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570    
(บาท)     

84 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางโยพินไปซอยสวนยาง 
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

1,000,000 600,000 640,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

85 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายสุภาพ ขุขันเขตไปไรํ
นายเสริม (บ๎านกระมอล หมูํที่ 
7) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

86 โครงการกํอสร๎างถนนหินคลุก
สายนายเสริมไปไรํนายพวง 
อินทร์ช่ืน (บ๎านกระมอล หมูํที่ 
7) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

300,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

87 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังลง
หินคลุกสายบัวพันธ์ ไปไรํนาง
ดวงจิตร (บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 560 เมตร 

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567    
(บาท)   

2568    
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570    
(บาท)     

88 โครงการกํอสร๎างถนนเลียบ
คลองลงหินคลุกสายนางละมัย
ไปนานายจ ารูญ รัตพันธ์ (บ๎าน
กระมอล หมูํที่ 7) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 739 เมตร 

200,000 200,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

89 โครงการกํอสร๎างบล็อกคอน
เวิร์ส 2 จุด (บ๎านกระมอล  
หมูํที่ 7) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าคลองน้ า
เพื่อการเกษตร 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎การ
ระบายทางน้ า
สะดวกและ
เร็วข้ึน 

กองชําง 

90 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายหน๎า รร.บ๎านกระมอล-บ๎าน
ทุํงใหญํ หมูํที่ 4 (บ๎านกระมอล 
หมูํที่7) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

91 โครงการกํอสร๎างถนนดินสาย 
ทุํงช า (บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง  4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567    
(บาท)   

2568    
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570    
(บาท)     

92 โครงการวางทํอระบายน้ าสาย
ทุํงนาช า (บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

300,000 200,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

93 โครงการลาดยางทับถนน คสล. 
ภายในหมูํบ๎าน หมูํ 8 
 

ถนนได๎มาตรฐาน รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

94 โครงการสร๎างลานกีฬา คสล. 
อเนกประสงค์ข๎างศาลปู่ตา  
หมูํที่ 8 
 

ถนนได๎มาตรฐาน รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

95 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ๎านนายเตาะ ขุน
ชัย ถึงนางอุํนเรือน จารุการณ์  
(บ๎าตาซุน หมูํที่ 8)  

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 80 เมตร 
 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 100 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567    
(บาท)   

2568    
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570    
(บาท)     

96 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมูํบ๎านจากบ๎านนายสมพันธ์  
กายะชาติ ถึงบ๎านนายสมบัติ 
เนียมกลิ่น (บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวําง 

ระยะทาง 180 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 

67 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมูํบ๎านจากบ๎านนางประสิทธ์ 
ครองเมือง ถึงที่ดินนางวันเพ็ญ  
ครองเมือง (บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวําง 

ระยะทาง 42 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 

98 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสายดบั 
ภายในหมูํบ๎าน  
(บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
สํองสวําง 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 

99 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
พร๎อมฝาปิดเส๎นกลางหมูํบ๎าน 
(บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 400 
เมตร 

300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 101 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567    
(บาท)   

2568    
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570    
(บาท)     

100 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายจากบ๎านนายล าพูน ไปนาย
ประสิทธิ ถุงทรัพย์ (บ๎านทุํงใหญํ
2 หมูํที่ 9 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

101 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากบ๎ านนางอรวรรณ -ที่ นา
นายหล า (บ๎านทํุงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3.5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

102 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สาย
ที่นายนางทองนาคไปที่นานาย
สมภาร ปานประชาติ (บ๎านทุํง
ใหญํ2 หมูํที่9) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 160,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 102 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567    
(บาท)   

2568    
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570    
(บาท)     

103 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ทับ 
คสล. ในหมูํบ๎านสายสี่แยก รพ.
สต. ทุํงใหญํมาสามแยก บ๎าน
นายทอง ยอดพูน (บ๎านทุํงใหญํ2 
หมูํที่ 9)  

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 50 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

104 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สามแยกโคกตลอดสายนายกลิ่น 
มีแสง ไปทางนานายสายโรจน์ 
โพธิจารย์ (บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 
9) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

105 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายโคกตลอด (บ๎านทุํงใหญํ2 
หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 751 เมตร ไมํ
มีไหลํทางลูกรัง 
หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย
กวํา.......... 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 103 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท) 

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

106  โครงการเจาะบํอบาดาลระบบ 
ประปาหมูํบ๎าน   
(บ๎านทุํงใหญํ2  หมูํที่ 9 )   

เพื่อประชาชนมี 
น้ าประปาใช๎อยําง
เพียงพอ  

เจาะบํอบาดาล 
ขนาดบํอ Ø 6 น้ิว  
กรุบํอด๎วยทํอ 
PVC ช้ัน8.5 ความ 
ลึก 

500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน  

ประชาชนมี 
น้ าประปาใช๎ 
อยํางเพียงพอ  

กองชําง  

107 โครงการระบบสูบพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ (ประปา) หมูํที่ 9 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช๎
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

108 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ทางไปสถานีสูบน้ า (บ๎านโนน
สะอาด หมูํที่ 10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

109 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายกลางบ๎านสายนายพิเชษฐ์  
ระมาย (บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 
10)  

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร พร๎อม
ไหลํทาง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

110 โครงการกํอสร๎างถนน  คสล. 
เข๎าแปลงเกษตรสายจากบ๎าน
นางบรรจง วันศุกร์ ถึงไรํนาง
ส าเนียง (บ๎านโนนสะอาด  
หมูํที่ 10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 1500 เมตร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

111 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายอภิเชษฐ์ ระมาย  
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

112 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายเทวินทร์ อินทร์ช่ืน ถึง
ไรํ นายนฤพล วิลัย (บ๎านโนน
สะอาด หมูํที่ 10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1000 เมตร   

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

113 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ซอยบ๎านนายส าเภา ศิลาค า 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

500,000 400,000 200,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

114 โครงการกํอสร๎างประปา บ๎าน
โนนสะอาด หมูํที่ 10 

เพื่อประชาชนมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคบรโิภค 

ประปาขนาดใหญ ํ
จ านวน 1 แหํง 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช๎
อุปโภคบรโิภค
ได๎อยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

115 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
พร๎ อมฝาปิ ดสายหน๎ าศาลา
ประชาคม (บ๎านโนนสะอาด หมูํ
ที่ 10) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

116 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
พร๎อมฝาปิดสายหน๎าบ๎านนาง
สมศรี อินทร์ช่ืนไปทางบ๎านนาย
ประมวล วันศุกร์  (บ๎ านโนน
สะอาด หมูํที่ 10) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ทํอระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 *1.00 
เมตร พร๎อมบํอพัก 
คสล. ระยะทาง 200 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 106 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

117 โครงการกํอสร๎างสะพานข๎าม
ห๎วยแซว (บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 
10) 

เพื่อประชาชนมี
สะพานข๎ามและ
สัญจรสะดวก 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ประชาชนมี
สะพานข๎าม
ห๎วย 

กองชําง 

118 โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม 
(บล็อกคอนเวิร์ส) ห๎วยแซว หมูํที่ 
10  

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

119 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายตาแบน (บ๎านห๎วยไม๎งาม 
หมูํที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

120 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายสุกิจ (บ๎านห๎วยไม๎งาม 
หมูํที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

121 โครงการวางทํอระบายน้ า สาย
ห๎วยแรดบ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 
11 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ทํอระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø 
0.40*1.00 เมตร 
พร๎อมบํอพัก คสล. 
ระยะทาง 500 
เมตร 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

122 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายหลังโรงเรียนบ๎านรํองตาซุน 
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 40,000 40,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

123 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายโตนด (บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํ
ที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

124 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายตามัด (บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํ
ที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

500,000 500,000 155,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการขุดลอกรางระบายน้ า
สายโตนด (บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํ
ที่ 11) 

ระบบระบายน้ า
มาตรฐาน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

126 โ ค ร ง ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง ถ น น ดิ น 
สายตาโหนด (บ๎านห๎วยไม๎งาม 
หมูํที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

127 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายทอน ปานประชาติ 
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

128 โครงการกํอสร๎าง คสล.สาย 
นางอรทัย สารศาสตร์ (บ๎านห๎วย
ไม๎งาม หมูํที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

200,000 50,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

129 โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมูํที่ 11 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบประปา 

รายละเอียดตามที่ 
อบต.ก าหนด 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ระบบประปา
ได๎มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

130 โครงการฝายกั้นน้ ายกระดับให๎
เป็นถนน คสล. สายอํางเก็บน้ า
ห๎วยแรด (บ๎านห๎วยไม๎งาม  
หมูํที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1000 เมตร 

2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

131 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายรอบอํางเก็บน้ าห๎วยแรด 
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1500 เมตร 

3,600,000   3,600,000   3,600,000   3,600,000   3,600,000   ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

132 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางอํอน คูณสุข ถึงนางรส 
ปานประชาติ (บ๎านห๎วยไม๎งาม 
หมูํที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1200 เมตร 

2,880,000   2,880,000   2,880,000   2,880,000   2,880,000   ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

133 โครงการวางทํอระบายน้ าสาย 
ห๎วยแรด (บ๎านห๎วยไม๎งาม  
หมูํที่11) 

ระบบระบายน้ าได๎ 
มาตรฐาน 

ระยะทาง 1,000  
เมตร 
 
 
 

500,000  300,000  200,000  200,000  200,000  ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน  

การระบายน้ า 
สะดวกน้ าไมํ 
ทํวมขัง  

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

134 โครงการวางทํอระบายน้ า (บ๎าน
ห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ทํอระบายน้ า
ขนาด Ø 0.40 
เมตรพร๎อมบํอพัก 
คสล. จ านวน 54 
บํอ ระยะทางยาว 
562 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

135 โครงการวางทํอระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิดสายนายค าใบ คืนผล ไป
สาวนนงช านาญ วงค์พูนสุข 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ทํอระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø 
0.40 *1.00 เมตร 
พร๎อมบํอพัก คสล. 
ระยะทาง 100 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

136 โครงการวางทํอระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิด สายจากบ๎านนางเนอรี่ ไป
บ๎านนางสุดา ยี่สุํน (บ๎านโคก
เหนือ หมูํที่ 12) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายสุรชัยไปนางอ าพร 
จินดาชาติ (บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 
12) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

138 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สาย
นางจันทร์เพ็ญ แสงทอง ไปทาง
เลื่อน วันศรี (บ๎านโคกเหนือ หมูํ
ที่ 12) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

139 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายห๎วยสะกุยจากฝั่งเหนือไปฝั่ง
ใต๎ (บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 4,000 เมตร 

4,000,000 2,000,000 2,000,000 800,000 800,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 112 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

140 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายตาโอด (บ๎านโคกเหนือ  
หมูํที่12 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร 

1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 
 

กองชําง 

141 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายไปนาตาโอด ข๎างบ๎านนาย
พัสกร คูณพันธไ์ปทางนายวิจิตร 
แก๎วดี (บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 100 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 
 

กองชําง 

142 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
สายจากบ๎านนายปริน ยอดจาน 
ไปทางบ๎านนายทัน เถาว์ค า 
ยอดแกํน (บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 
13   

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 
 
 
 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

143 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กจากบ๎านนายเศษ  
วิมาลยไ์ปทางบ๎านนายบญุถึง 
เมาหวล (บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 
13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

144 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายจากแยกบ๎านนางทองยรู ไป
ทางบ๎านนางผกา เถาว์ค า (บ๎าน
ทุํงประทาย หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 100 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 

220,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน   
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

145 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางจันทร์ คูณพันธ์ (บ๎านทุํง
ประทาย หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

220,000 100,000 50,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

146 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากแยกป้ายบ๎านทํุงประทาย ไป
บ๎านผือเกํา (บ๎านทุํงประทาย 
หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 

500,000 500,000 200,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

147 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
สายกลางหมูํบ๎านจากบ๎าน 
นายตัน เถาว์ค า ไปบ๎านนางละ
มอง บุญบ าเรํอ  
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 
 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

500,000 300,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

148 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
สายจากวัดหน๎าทุํงประทายถึง
สามแยกบ๎านนางสายพิณ หงส์
ห๎อย (บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 
 
 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 300 
เมตร 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

149 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายศภุชัย แก๎วท า (บ๎าน
โคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 2.5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

150 โครงการวางทํอระบายน้ าสาย
เหนือ สายแมํระพีพรรณ ถึง แมํ
สุพรรณ ไสว (บ๎านโคกใต๎พัฒนา 
หมูํที่ 14) 
 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

การระบายน้ า
สะดวกน้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

151 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าจากบ๎านผู๎ใหญํบ๎านไปหน๎าวัด
(บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 50,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

กองชําง 

152 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าจากบ๎านนายริน ไสว ไปแมํ
สมร จินดาชาติ  (บ๎านโคกใต๎
พัฒนา หมูํที่ 14) 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

กองชําง 

153 โครงการสร๎างประปา บ๎านโคก
ใต๎พัฒนา หมูํที่ 14 

เพื่อประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 
 

ประปาขนาดกลาง 
จ านวน 1 แหํง 

2,600,000 2,600,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

154 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ทางเข๎าแปลงเกษตรสายวัดป่า
บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14 (โรง
ปุ๋ย) (บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 
14) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 160 เมตร 

372,000 372,000 372,000 372,000 372,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

155 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายธนชัย เสาตรง (บ๎าน
โคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 800 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 

500,000 400,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

156 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางสายทอง ยุวพรม (บ๎าน
โคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 550 เมตร 

500,000 300,000 200,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

157 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายดินแดงเช่ือมตํอกับต าบลช า 
(บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 140,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

158 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายภานุวัต สนิทวิชนันท์ 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 

500,000 500,000 500,000 260,000 260,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

159 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนายธนชัย เสา
ตรง (บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 108 เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

160 โครงการกํอสร๎ างถนนลูกรั ง
ทางเข๎าแปลงเกษตร สายหลัง
ศาลาประชาคม (บ๎านโคกใหมํ 
หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง  4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

500,000 200,000 100,000 80,000 80,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

161 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางล าไพ กายชาต-ิบ๎านนาง
ไพรัตน์ พลศรี (บ๎านโคกใหมํ หมูํ
ที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

150,000 150,000 150,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

162 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายศาลาประชาคม -น้ าล๎ น 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

150,000 150,000 150,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

163 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายโตนดจากถนนลาดยางไป
ทางนานายประวิทย์ บ๎านรํอง 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

164 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าสายหน๎าศาลาประชาคม 
บ๎านทํุงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

100,000 50,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

กองชําง 

165 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านายธาดา สินพวงยิ้ม ไป
ทางถนนลาดยาง (บ๎านทุํงใหญํ
พัฒนา หมูํที่ 16) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

166 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนาโตน จากถนนลาดยางไป
ทางที่นานายพิบูลย์ วันศรี (บ๎าน
ทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

167 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายไรํนางกนวรรณ ไปต าบลรุง 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

168 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายช ามดถึงต าบลช า หมูํที่ 16 

ถนนได๎มาตรฐาน 4*1,800 เมตร 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

169 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังลง
หินคลุก สายนางกรษฤณา ครอง
เชื้อ  (บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 
16) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

170 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายบุญสํง โพธิจารย์ ถึง 
นายมุนี ยุพา หมูํที่ 16  

ถนนได๎มาตรฐาน 3*500 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

171 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนานางจันทร์ทอง ยอดย๎อย 
ไปนานายสมภาส รุํงธนศักดิ์ 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

172 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายที่ท าการต ารวจชุมชน-ต าบล
รุง (บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 
16) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,460 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

173 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายข๎างโรงเรียนบ๎านทุํงใหญํ 
(บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที่ 17) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

174 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ า สายหน๎าศาลาประชาคม 
บ๎านทํุงใหญํเกํา หมูํที่ 17 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 50,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ   
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

กองชําง 

175 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากแยกหมูํที่ 9 นานายนิยม 
วิลัย ไปถึวนานายอดุม วรรณศรี 
(บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที่ 17) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 1,000 
เมตร 

500,000 300,000 200,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ท าให๎  
ประชาชน   
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

176 โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (หมูํที่ 17) 

เพื่อประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางทั่วถึง 

รายละเอียดตาม 
ที่ อบต. ก าหนด 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

177 โครงการกํอสร๎างระบบประปา
ภายในที่ท าการ อบต. ทุํงใหญ ํ

เพื่อแก๎ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 

ระบบประปาโครง
เหล็กถังเก็บน้ าไฟ
เบอร์กลาสขนาด 
2,000 ลิตร จ านวน 4 
ถัง พร๎อมเจาะบอํ
บาดาลและติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าซับเมอร์
ซิเบิ้ล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

แก๎ไขปัญหา
การขาดแคลน
น้ า 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

178 โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านทํุงใหญํ หมูํที่ 4  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อให๎เด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ีใน
การเรยีนที่
เพียงพอตํอการ
เรียนการสอน 

กํอสร๎าง ศพด. 
ขนาด 81-100 
คนจ จ านวน 1 
แหํง สถานท่ี
กํอสร๎างโรงเรียน
บ๎านทํุงใหญํมํวง 

3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
ในการเรียนท่ี
เพียงพอตํอ 

กองชําง 

179 โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านผือเกํา หมูํที่ 6  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อให๎เด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
เพียงพอตํอการ
เรียนการสอน 

จ านวน 1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
ในการเรียนท่ี
เพียงพอตํอ
การเรยีนการ
สอน 

กองชําง 

180 โครงการกํอสร๎างประตูทางเข๎า
ศูนย์พัฒนาเด็กบ๎านโคกพร๎อมรื้อ
ถอนก าแพงเดิม  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีประตู
สร๎างปลอดภัย
ให๎กับเด็ก 

จ านวน 1 แหํง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
ประตสูร๎าง
ปลอดภัย
ให๎กับเด็ก 

กองชําง 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 123 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

181 โครงการกํอสร๎างสนามเด็กเลํน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อเด็กกํอนวัย
เรียนมสีื่อการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

จ านวน 1 แหํง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวยัเรียน
สถานที่ในการ
เรียนที่เพียงพอ
ตํอการเรียนการ
สอน 

กองชําง 

182 โครงการจัดท าเสาธงชาติ ศูนย์
พัฒนาเด็กบ๎านรํองตาซุนห๎วยไม๎
งาม (กองการศึกษาฯ)  
 

เพื่อเด็กกํอนวัย
เรียนมสีื่อการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

จ านวน 1 แหํง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวยัเรียน
สถานที่ในการ
เรียนที่เพียงพอ
ตํอการเรียนการ
สอน 

กองชําง 

183 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ าเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคก 
(กองการศึกษาฯ) 
 

เพื่อเด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ 
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 4 ห๎อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวยัเรียน
สถานที่ในการ
เรียนที่เพียงพอ
ตํอการเรียนการ
สอน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

184 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ าเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านประทาย  
(กองการศึกษาฯ) 
 
 

เพื่อเด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ 
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 3 ห๎อง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวยัเรียน
สถานที่ในการ
เรียนที่เพียงพอ
ตํอการเรียนการ
สอน 

กองชําง 

185 โครงการตํอเติมอาคารเรียนกับ
ห๎องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
โคก (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อเด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ 
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 2 ด๎าน 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวยัเรียน
สถานที่ในการ
เรียนที่เพียงพอ
ตํอการเรียนการ
สอน 

กองชําง 

186 โครงการกํอสร๎างศาลาที่พัก
ผู๎ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านรํองตาซุนห๎วยไม๎งาม  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 4 หลัง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวยัเรียน
สถานที่ในการ
เรียนที่เพียงพอ
ตํอการเรียนการ
สอน 

กองชําง 

187 โครงการกํอสร๎างศาลาที่พัก
ผู๎ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านทํุงใหญํ (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและครู
มีสถานที่เอื้ออ านวย
ตํอการดูแลเด็กกอํน
วัยเรียน 

จ านวน 4 หลัง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ผู๎ปกครองและครู
มีสถานที่
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลกอํนวัยเรียน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

188 โครงการตํอเติมอาคารเรียนกับ
ห๎องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
โคก (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อเด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ 
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 2 ด๎าน 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวยัเรียน
สถานที่ในการ
เรียนที่เพียงพอ
ตํอการเรียนการ
สอน 

กองชําง 

189 โครงการกํอสร๎างศาลาที่พัก
ผู๎ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านรํองตาซุนห๎วยไม๎งาม  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 4 หลัง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวยัเรียน
สถานที่ในการ
เรียนที่เพียงพอ
ตํอการเรียนการ
สอน 

กองชําง 

190 โครงการกํอสร๎างศาลาที่พัก
ผู๎ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านทํุงใหญํ (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 4 หลัง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอ
การดูแลกํอน
วัยเรียน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

191 โครงการกํอสร๎างศาลาที่พัก
ผู๎ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านปะทาย (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 4 หลัง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอ
การดูแลกํอน
วัยเรียน 

กองชําง 

192 โครงการกํอสร๎างศาลาที่พัก
ผู๎ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านกระมอล (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 4 หลัง 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอ
การดูแลกํอน
วัยเรียน 

กองชําง 

193 โครงการหลังคาเหล็กสนามเด็ก
เลํนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคก 
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 1 แหํง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
ในการเรียนท่ี
เหมาะสม
เอื้ออ านวยตํอ
การเรยีน 

กองชําง 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 127 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

194 โครงการท าหลังคาเหล็กสนาม
เด็กเลํนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
รํองตาซุนห๎วยไม๎งาม  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 1 แหํง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
ในการเรียนท่ี
เหมาะสม
เอื้ออ านวยตํอ
การเรยีน 

กองชําง 

195 โครงการท าหลังคาเหล็กสนาม
เด็กเลํนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา๎น
ทุํงใหญํ  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 1 แหํง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
ในการเรียนท่ี
เหมาะสม
เอื้ออ านวยตํอ
การเรยีน 

กองชําง 

196 โครงการท าหลังคาเหล็กสนาม
เด็กเลํนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
ปะทาย 
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 1 แหํง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
ในการเรียนท่ี
เหมาะสม
เอื้ออ านวยตํอ
การเรยีน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

197 โครงการท าหลังคาเหล็กสนาม
เด็กเลํนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
กระมอล 
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อผู๎ปกครองและ
ครูมีสถานท่ี
เอื้ออ านวยตํอการ
ดูแลเด็กกํอนวัย
เรียน 

จ านวน 1 แหํง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กกํอนวัย
เรียนมสีถานท่ี
ในการเรียนท่ี
เหมาะสม
เอื้ออ านวยตํอ
การเรยีน 

กองชําง 

198 โครงการตํอเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา๎นโคก  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อเด็กมีนักเรียน
มีสถานท่ีที่สะดวก
และเอื้ออ านวยตํอ
การจัดการเรยีน
การสอน 

ตํอเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาดกว๎าง 5.70 
เมตร ยาว 8.00 
เมตรโครงหลังคา
เหล็กพร๎อมปู
กระเบื้องพื้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีสะดวก
และ
เอื้ออ านวยตํอ
การจัดการ
เรียนการสอน 

กองชําง 

199 โครงการตํอเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงใหญ ํ 
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อเด็กมีนักเรียน
มีสถานท่ีที่สะดวก
และเอื้ออ านวยตํอ
การจัดการเรยีน
การสอน 

ตํอเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
กว๎าง 2.50 เมตร ยาว 
12.00 เมตรโครง
หลังคาเหล็กพร๎อมปู
กระเบื้องพื้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

เด็กนักเรียนมี
สถานที่สะดวก
และเอื้ออ านวย
ตํอการจัดการ
เรียนการสอน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

200 โครงการตํอเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.  
ทุํงใหญํ (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อเด็กนักเรยีนมี
มีสถานท่ี ท่ี
สะดวกและเอื้อก า
นวยตํอการจัดการ
เรียนการสอน 

ตํอเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก ขนาด
กว๎าง 3.70 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร 
โครงหลังคาเหล็ก 
พร๎อมปูกระเบื้อง
พื้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถ
ด าเนินการ
สร๎างสนาม
เด็กเลํนไดต๎าม
หลัก “บวร” 
(บ๎าน วัด 
โรงเรียน) คือ
การรํวมมือ
ขององค์กร 

เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการ
สมบูรณ์ตาม
วัยครบทั้ง 4 
ด๎านได๎แกํ 
รํางกาย 
อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา 

กองชําง 

201 โครงการวางทํอระบายน้ าลอด
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท 
(สายทาง 3005) 
 

แก๎ไขปัญหาน้ า
ทํวมขัง 

บ๎านห๎วยไม๎งาม 
หมูํที่ 11 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

การระบายน้ า
ไมํให๎ทํวมขัง 

กองชําง 

202 โครงการกํอสร๎างฝายชะลอน้ า
ห๎วยสะกุย 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 
 
 

เพื่อชะลอน้ า บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 
12 จ านวน 3 จุด 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

มีฝายชะล๎อน้ า กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

203 โครงการตํอเติมโครงหลังคาจัด
กิจกรรมส าหรับเด็ก (ศพด.  
บ๎านโคก) (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อให๎เอื้อตํอการ
จัดสถานท่ี
ประกอบกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 1 แหํง 
ขนาดกว๎าง 4.90 
ยาว 30 เมตร 
หรือตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด 

1,764,000 1,764,000 1,764,000 1,764,000 1,764,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กปฐมวัยมี
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม 

กองชําง 

204 โครงการตํอเติมอาคารเรียน
บริเวณสนามเด็กเลํน ศพด.  
ทุํงใหญํ (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อให๎กิจกรรม
การเรยีนการสอน
และกิจกรรมตํางๆ
ของศูนย์ให๎มีความ
สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

กว๎าง 6 เมตร ยาว 
7 เมตร หรือตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กปฐมวัยมี
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม 

กองชําง 

205 โครงการตํอเติมหลังคาบริเวณ
ด๎านหลังอาคารเรียนพร๎อมเทพืน้ 
ศพด. บ๎านรํอง  
(กองการศึกษาฯ) 

- เพื่อใช๎ใน
กิจกรรมการเรียน
การสอนและ
กิจกรรมตํางๆของ
ศูนย์ให๎มีความ 

กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 25 เมตรหรือ
ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กปฐมวัยมี
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
- เพื่อให๎มีลาน
สถานท่ีท า
กิจกรรมการเรียน
การสอนได๎ตลอด
ทั้งวัน 

         

206 โครงการติดตั้งมุ๎งลวดใน
ห๎องเรียน (ศพด. บ๎านรํอง)  
(กองการศึกษาฯ) 

- เพื่อป้องกันโรค
หรืออันตรายทีเ่กิด
จากยุงแมลง สตัย์
ตํางๆ ท่ีมีพิษ 

ขนาด 60* 100 
ซม. จ านวน 16 
บาน หรือตาม
แบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กปฐมวัยมี
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม 

กองชําง 

207 โครงการติดตั้งมุ๎งลวด  
(ศพด. กระมอล) 
 (กองการศึกษาฯ) 

- เพื่อป้องกันโรค
หรืออันตรายทีเ่กิด
จากยุงแมลง สตัย์
ตํางๆ ท่ีมีพิษ 

มี 2 ขนาด  
ขนาด 70*100 ซม. 
18 บาน : 14,000 
บาท 
 

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กปฐมวัยมี
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   ขนาด 60*100 
ซม.  
16 บาน : 24,000 
บาท หรือตาม
แบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

        

208 โครงการกั้นห๎องเรียน  
(ศพด.กระมอล)  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อใช๎ในการแยก
การสอนระหวําง
ชํวงช้ัน 

8*6 เมตร หรือ
ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กปฐมวัยมี
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม 

กองชําง 

209 โครงการปูพื้ นกระเบื้ อง โรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ๎าน
ปะทาย (กองการศึกษาฯ) 

เพื่อใช๎ในการแยก
การสอนระหวําง
ชํวงช้ัน 

รายละเอียดตามที่ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กปฐมวัยมี
สถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม 

กองชําง 

210 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ าส าหรับ
เด็ก (ศพด. บ๎านโคก) 

เพื่อให๎เอื้อตํอการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

ขนาดกวา๎ง 1.50 ยาว 
1.80 เมตร จ านวน 7 
ห๎อง 
ชาย :  4 ห๎อง 
หญิง : 3 ห๎อง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เด็กปฐมวัยมี
สถานที่เอื้อตํอ
การจัดการเรียน
การสอนและ
เหมาะสม 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

211 โครงการปูพื้นกระเบื้องห๎องครัว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านประทาย  
(กองการศึกษาฯ)  

เพื่อความสะอาด 
ของพื้นห๎องครัว
และสวยงาม 

รายละเอียดตามที่ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละความ 
พงึพอใจของ 
ประชาชน  

ความสะอาด 
ของพื้นห๎องครัว
และสวยงาม 

กองชําง  

212 โครงการเทพ้ืนปูนรอบอาคาร 
เรียนและห๎องครัว  
(กองการศึกษาฯ) 

เพื่อความสะอาด 
ของพื้นห๎องครัว
และสวยงาม 

รายละเอียดตามที่ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอ้ยละความ 
พงึพอใจของ 
ประชาชน  

ความสะอาด 
ของพื้นห๎องครัว
และสวยงาม 

กองชําง 

213 โครงการศาลาพักคอยผู๎ปกครอง   
(ศพด. ทุํงใหญํ)  
(กองการศึกษาฯ)  
 

เพื่อใช๎จัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน
และกิจกรรมตํางๆ
ของเด็กเล็ก
ผู๎ปกครองของ
ศูนย์ 

กว๎าง 1.80 เมตร 
ยาว 1.80 เมตร 
สูง 2.70 เมตร 
หรือตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน  

สภาพภูมิทัศน์ 
บรรยากาศ และ 
สิ่งแวดล๎อมที่ 
สวยงามและ เอื้อ
ตํอการ จัดการ
เรียน การสอน 

กองชําง  

214 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ซอยหน๎าบ๎านนายสุพจน์  
(หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 80 เมตร 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

215 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านทุํงใหญ-ํไปทางแยก
บ๎านโดนเอาว์ (บ๎านทํุงใหญํ  
หมูํที่ 4) 

ถนนได๎มาตรฐาน ขนาดกว๎าง 5 
เมตร ยาว 3,000
เมตร 

500,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

216 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สาย
กลางบ๎านโคก (บ๎านโคก  
หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน ขนาดกวา๎ง 5 เมตร 
ยาว 3,000เมตร 

500,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

217 โครงการกํอสร๎างห๎องงน้ าป่าช๎า
บ๎านรํองตาซุน ห๎วยไม๎งาม (บ๎าน
รํอง หมูํที่ 2) 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการมี
ห๎องน้ าใช๎ 

จ านวน 2 ห๎อง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

ประชาชนมี
ห๎องน้ าใช๎ 

กองชําง 

218 โครงการวางทํอระบายน้ าสาย
นายปอง ป้องกัน  

เพื่อน้ าไมํทํวมขัง กว๎าง 0.40 เมตร 
ทํอ คสล. ขนาด Ø 
0.40 เมตร 
พร๎อมบทํอพัก 
คสล. ยาว 800 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ    
ประชาชน 

น้ าไมํทํวมขัง กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

219 โครงการขยายไหลํทางข๎าง
โรงเรียนบ๎านรํองตาซุน  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ไหลํทางถนนให๎
กว๎างขึ้น เพื่อแก๎ไข
ปัญหาและ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน 

กว๎าง 0.50 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนท่ีกว๎างขึ้น
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

220 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายนายเทือน 
วันศรี ถึง ผู๎ใหญํบ๎านบุญยิน  
โคนาบาล (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

221 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายนางทองนาค 
หอมค าถึงนานางศรีนวล ปาน
ประชาติ (บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

222 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายนางทองนาค 
หอมค าถึงนานางศรีนวล ปาน
ประชาติ (บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 9) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

223 โครงการขยายไหลํทางภายใน
หมูํบ๎านสายนางภู หาญชัย ถึง 
นางรัตนา วันศรี (บ๎านทุํงใหญํ 
หมูํที่ 9) 

ไหลํทางถนนให๎
กว๎างขึ้น เพื่อแก๎ไข
ปัญหาและ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชน 

กว๎าง 1 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนท่ีกว๎างขึ้น 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

224 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายห๎วยตะขบ  
(บ๎านประทาย หมูํที่ 3) 
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง  4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 137 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

225 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายสระกระเบา (บ๎านประทาย 
หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

226 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางไปป่า ช๎า 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

227 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายนางอุทัง เลียบคลองสํงน้ า  
บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10  

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี 
ถนนใช๎สัญจร 
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง  
  
  
  

228 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ๎านทํุงใหญ-ํต.ช า 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หนา 0.152 เมตร 

500,000     ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

229 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กนายสุกิจ อํอนหอม 
ถึงนายศุภกิจ ปานประชาติ 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

230 โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนางมะลิ เทียบเปรียบ 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว  60 เมตร 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

231 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางขึ้นถนนลาดยาง
นายรินทร์ (บ๎านโคกใต๎พัฒนา 
หมูํที่ 14) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

232 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กทางขึ้นถนนลาดยาง
แยกนายชม กาลตา (บ๎านโคกใต๎
พัฒนา หมูํที่ 14) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

233 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายนายโทน  
ผิวอํอน (บ๎านประทาย หมูํที่ 3) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

234 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรไปนานายรินทร์ 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

235 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายข๎างโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านโคก 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

236 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กไปทางสถานสีูบน้ า 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

237 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรหมูํบ๎านสายนาย
ยศ ครองเช้ือถึงสายนายทอน 
ปานประชาติ (หมูํที่ 2) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 

238 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าสายนางสมร จินดาชาติ ถึง 
บ๎านผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 14 

เพื่อป้องกัน
อันตรายในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อป้องกัน
อันตรายใน
การสญัจรของ
ประชาชน 

กองชําง 

239 โครงการติดตั้งหม๎อแปลงไฟฟ้า
ประปา (บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํ
ที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน 1 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

240 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายนาช า (บ๎านตาซุน 
หมูํที่ 8) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

241 โครงการกํอสร๎าง คสล. สายบ๎าน
น า ย บั ว ล า  เ ม า ห ว ล  ถึ ง
ถนนลาดยาง (ชมดาว) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

242 โครงการขยายไหลํทางจาก
ประปาหมูํ 3 ถึงบ๎านทํุงประทาย 
(บ๎านปะทาย หมูํที่ 3) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 200 
เมตร ข๎าง 50 
เซนติเมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

243 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตรสายนายบัวลา 
เมาหวล ไปบ๎านหนองบัว (บ๎าน
ปะทาย หมูํที่ 3) 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช๎เพื่อการเกษตร   

กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

244 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางสมสมัย สัตพันธ์ ถึงนาง
นุน สัตพันธ์ (บ๎านทํุงใหญํ หมูํที่ 
4) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

245 โครงการกํอสร๎างดาดคอนกรีต
กันดินพัง (บ๎านทํุงใหญํ หมูํที่ 4) 

เพื่อป้องกันดินพัง
อาจกํอให๎เกิด
ความเสยีหาย 

ยาว 200 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

กันดินพัง กองชําง 

246 โครงการกํอสร๎างประปาขนาด
กลาง (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6)   

เพื่อประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

1 จุด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองชําง 

247 โครงการขุดลอกหนองบก   
(บ๎านผืกเกํา หมูํท่ี 6) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎
อุปโภคบรโิภค 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองชําง 

248 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
จากบ๎านนายบุญมี ถึง บ๎านนาง
อ าพร (บ๎านกะมอล หมูํที่ 7) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ยาว 500 เมตร 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 
 

กองชําง 

249 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
จากบ๎านนายเสริมถึงนางบัวลี 
(บ๎านกะมอล หมูํที่ 7) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ยาว 500 เมตร 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 
 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

250 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
เลียบคลอง 2 จากนางละมัยถึง
นายจ ารูญ (บ๎านกระมอล หมูํที่ 
7) 

ถนนได๎มาตรฐาน ยาว 500 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

251 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากนานายจ ารูญถึงนายฤทธิ์ 
(บ๎านกะมอล หมูํที่ 7) 

ถนนได๎มาตรฐาน ยาว 500 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

252 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากซอยนายบุญมี ถึง สวนนาง
เกษมสุข (บ๎านกะมอล หมูํที่ 7) 

ถนนได๎มาตรฐาน ยาว 500 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

253 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่ อ
การเกษตรจากไรํนายรังฤทธ์ถึง
นางสมยศ (บ๎านกะมอล หมูํที่ 7) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

254 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
จากบ๎านนายธานีถึงบ๎านนาย
รัตนา (บ๎านกะมอล หมูํที่ 7) 
 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 500 
เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 
 

กองชําง 

255 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่ อ
การเกษตรเลียบคลองสํงน้ า 
(บ๎านกะมอล หมูํที่ 7) 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

256 โครงการกํอสร๎าง คสล. จากไรํ
นายสุภาพถึงไรํนางสมยศ (บ๎าน
กะมอล หมูํที่ 7) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

257 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
เลียบคลอง2 นางสมศักดิ์  ถึง 
นางเภา สอนแก๎ว (บ๎านกะมอล 
หมูํที่ 7) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

258 โครงการกํอสร๎าง คสล. สายนาย
เสริมถึงเขตเ ช่ือมตํอต าบลรุง 
(บ๎านกะมอล หมูํที ่7 ) 

ถนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

259 โครงการทํอสํงน้ าจากคลอง2 
นางสุดใจถึงคลองสาธารณะ 
(บ๎านกะมอล หมูํที่ 7) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 500 
เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 
 

กองชําง 

260 โครงการรางระบายในหมูํบ๎าน
นายสีดา ครองเช้ือ (บ๎านตาซุน 
หมูํที่ 8) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 190 
เมตร 

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 
 

กองชําง 

261 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
เส๎นทางสัญจรบ๎านนายรัศมี คูณ
สุข ถึง บ๎านนายเลี่ยน  
(บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

ถนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 75 เมตร 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

262 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสาย ม. 8 ถึง ม. 
16 (บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง  1,000 
เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

263 โครงการถนนลูกรังไปทุํงนาช า 
(บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

เพื่อประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

264 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
เส๎นทางนายทองกลิ่น มีแสง ถึง
นานางสุชฎา ถุงทรัพย์ (บ๎านทุํง
ใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

265 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายสมลักษ์ รัตพันธ์ ถึงนา
นางเสน วันศรี (บ๎านทุํงใหญํ2 
หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
 
 
 

266 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
แยก รพ.สต. ทุํงใหญํบ๎านนาง
สะอิ้ง เพชรสุริยวงค์  
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทางยาว 500 
เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 
 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

267 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ทับ 
คสล. ถนนเลียบคลองสายโคก
ตลอด (บ๎านทํุงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

268 โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาํเซลล์
ในหมูํบ๎าน  
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

เพื่อความสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

5 จุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนท่ี
สัญจรมีความ
ปลอดภัย 

กองชําง 

269 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่ อ
การเกษตรจากบ๎านนายส าเภา 
ถึง ห๎วยขะยุง 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 2,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

270 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ๎านนายบุญนาค ถึงบ๎านายบุญ
เลี้ยง (บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อความสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎
ภายในหมูํบ๎าน 

กองชําง 

271 โครงการสร๎างสะพานข๎ามคลอง
สํงน้ าจุด นายธนงศักดิ์  
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

มีสะพานข๎าม
คลอง 

4*4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สะพานใช๎ 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

272 โครงกรกํอสร๎างถนนลูกรังจาก
บ๎านนายบรรจง ถึงโรงสูบน้ า
ห๎วยขยุง (บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 
10) 

เพื่อประชาชน
สัญจรสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

273 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังจาก
บ๎านนายอภิเชษฐ์ ถึงนายสงํา 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อประชาชน
เดินทางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

274 โครงการขุดลอกอํางเก็บน้ าห๎วย
แรด (บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

เพื่อกักเก็บน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

คลองห๎วยแรด 
บ๎านห๎วยไม๎งาม 
หมูํที่ 11 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

275 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่ อ
การเกษตรสายนายสวัสดิ์ ยอด
โพธิ์ (บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

276 รอุดหนนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากนานายสวน เขียว
หอม (บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

277 โครงการวางทํอระบายน้ าพร๎อม
ฝาปิดสายบ๎านนายโห กายชาติ 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 1,000  
เมตร 

1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 1,560,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 
 

กองชําง 

278 โครงการกํอสร๎างถนน คลส. 
สายไรํนางจิตวไิล คืนผล (บ๎าน
โคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

279 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หน๎าบ๎านนางสมฤทธิ์  แก๎ วดี 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

280 โครงการวางทํอระบายน้ าจาก
นานายสาธิต กายชาติ  
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 100 
เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 
 

กองชําง 

281 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ตํอ
จากนานายชงวิลัย คืนผล ตํอ
เขตต าบลกระแชง 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

282 โครงการกํอสร๎าง คสล. ไรํทาง
สิทธ์ โตนันท์กับไรํนาเพชรศรี 
คืนผล (บ๎านโคกพัฒนา หมูํที่ 
14) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

283 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าหน๎าบ๎านายทองสุข ศรีชัย
ชาติ ถึงหน๎าบ๎านนายสันต์ สาร
สาตร์ (บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 
13) 

ลดอุบัตเิหต ุ ระยะทาง 50 
เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ลดอุบัตเิหต ุ กองชําง 

284 โครงการติดตั้งรางระบายน้ าจาก
หน๎าบ๎านายปิ่น กลิ่นผยอมถึง
บ๎านนายมาวิน จินดาชาติ (บ๎าน
โคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 

ลดอุบัตเิหต ุ ระยะทาง 70 
เมตร 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ลดอุบัตเิหต ุ กองชําง 

285 โครงการขุดเจาะบํอน้ าบาดาล
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา 
หมูํที่  16 (บ๎านทุํงใหญํพัฒนา 
หมูํที่ 16) 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภคบริโภค 

บ๎านทํุงใหญํพัฒนา 
หมูํที่ 16 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎อุปโภค
บริโภค 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

286 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
พร๎อมไหลํทางสายนายทวย  
สารสาสตร์ 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

287 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายอธิวุธ ลาพันธ์  
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

288 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายสด มั่นชาติ  
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

289 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายฮ า ปานประชาติ ถึง 
นางสมหมาย รัตพันธ์  

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

290 โครงการติดตั้งสายดับโคมไฟฟ้า
สาธารณะ (บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํ
ที่ 17) 

เพิ่มแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

มีแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

 กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

291 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ า ม.17 

เพื่อลดอุบัตเิหต ุ ระยะทาง 1,500 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ลดอุบัตเิหต ุ กองชําง 

292 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
สายนายเนตร วิมาน (บ๎านผือ
เกํา หมูํที่ 6) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

กว๎าง 3 เมตร 
 ยาว 150 เมตร 

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 

293 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่ อ
การเกษตรเส๎นทางบ๎านมํวงไป
บ๎านผือเกํา (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 400 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

294 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่ อ
การเกษตรเส๎นทางบ๎านมํวงไป
บ๎านตาพาสายนายเรียน ยอด
สิงห์ (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตร 

กองชําง 

295 โครงการขุดลอกคลองหนองม๎า 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎
อุปโภค บริโภค 

กว๎าง 179 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

3,192,300 3,192,300 3,192,300 3,192,300 3,192,300 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

296 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสายดับ
ภายในหมูํที่ 4 (บ๎านทุํงใหญํ หมูํ
ที่ 4)  

เพื่อเพ่ิมแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

หมูํบ๎านมี
ไฟฟ้าสวําง 

กองชําง 

297 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรแยกนานายทองกลิ่น 
มีแสง ไปถึงนานายสมศักดิ์ วลิัย 
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

298 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สาย
บ๎านมํวง-บ๎านผือ (บ๎านมํวง หมูํ
ที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตร 

กองชําง 

299 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านทุํงประทาย-เช่ือมเขต
ต าบลเมือง (บ๎านทุํงประทาย 
หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

300 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่ อ
การเกษตรจากบ๎านมํวงไปบ๎าน
ปะทาย (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

มีแสงสวํางให๎
ประชาชน
สัญจร 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

301 โครงการวางทํอระบายน้ าจาก
แยกวัดนายกิตติ  โพธิ์สุด ถึง 
นายสถิ ต  ศรี สั ง ข์  ( บ๎ านทุํ ง
ประทาย หมูํที่ 13 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 300 
เมตร 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 

302 โครงการลงหินคลุกสายดินแดง
ถึงเขตต าบลช า ม.2  (บ๎านรํอง 
หมูํที่ 2) 

เพื่อปรับสภาพ
ถนน 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร 

กองชําง 

303 โครงการลงหินคลุกสายนายธง 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อปรับสภาพ
ถนน 

กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร 

กองชําง 

304 โครงการวางทํอระบายน้ ากลาง
หมูํบ๎านแยกบ๎านนางพรรณดี 
บุตรมณี 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 600 
เมตร 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 

305 โครงการวางทํอระบายน้ าจาก
สามแยกนางจันทรา อุไพศรี ถึง 
สี่แยกนางไสว ประชัน (บ๎านโคก 
หมูํที่ 1) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 500 
เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

306 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
แยกต๎นขามไรํนายบุญ คืนผล 
ถึงนางวงทอง จอมค า  
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

307 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรสายนายบุญ คืนผล 
ถึง นางวงทอง จอมค า  
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

308 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากไรํนางสิทธิ์ โตนันท์ ถึง นาย
ไพรัช อํอนทรวง (บ๎านโคกใต๎
พัฒนา หมูํที่ 14) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 450 เมตร 

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

309 โครงการกํอสร๎างถนนดินสายทุํง
นาช า ม.8 (บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

เพื่อปรับสภาพ
ถนน 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

310 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายดินแดงถึงแยกต าบลช า ม.2 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 

12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

311 โคร งการกํ อสร๎ า งล านกีฬา
เอนกประสงค์  
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนออก
ก าลังกาย 

จ านวน 1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการออก
ก าลังกาย 

กองชําง 

312 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา
เอนกประสงค์  
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนออก
ก าลังกาย 

จ านวน 1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการออก
ก าลังกาย 

กองชําง 

313 โครงการกํอสร๎างลานกีฬาแอนก
ประสงค์ (บ๎านทํุงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนออก
ก าลังกาย 

จ านวน 1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการออก
ก าลังกาย 

กองชําง 

314 โคร งการกํ อสร๎ า งล านกีฬา
เอนกประสงค์ (บ๎านมํวง  
หมูํที่ 5) 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนออก
ก าลังกาย 

จ านวน 1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการออก
ก าลังกาย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

315 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ๎านโคกใหมํ หมูํ
ที่ 15 (บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน ผิวจราจรกว๎าง 5 
เมตร ระยะทาง 
900 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน๎อยกวํา 
4,500.00 ตร.ม 
ไหลํทางข๎างละ 
0.50 เมตร 

3,142,000 3,142,000 3,142,000 3,142,000 3,142,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

316 โครงการกํอสร๎างน้ าประปา
หมูํบ๎าน (บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ประชาชนมี
น้ าประปาอุปโภค
บริโภค 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
น้ าประปา
อุปโภคบรโิภค
เพียงพอ 

กองชําง 

317 โครงการขุดรํองน้ าจากบ๎านนาย
สนธยาถึงบ๎านางไว ประชัน 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 700 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

318 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
กลางบ๎านเช่ือมต าบลพราน 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 2,500 
เมตร 

6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก  

กองชําง  

319 โครงการขุดรํองน้ าเส๎นบา๎นนาย
ไชยา อํอนทรวง ถึงบ๎านนาย
มนต์เทียน ไชยพมิูล 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 200 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 

320 โครงการขุดรํองน้ า เส๎นนาย
สมาน เขียวหอมถึงบ๎านนาย
วรรณกิจ ถือศร  
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 200 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 

321 โครงการขุดรํองน้ าเส๎นบา๎นนาง
ไวประชัน ถึงบ๎านนางสวัสดิ์  
คูณสุข (บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ระบายน้ า น้ าไมํ
ทํวมขัง 

ระยะทาง 200 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

322 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากไรํนายพล คณูสุขถึงนางสม
สมัย คืนผล (บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 200 
เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

323 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายเพน กายะชาต ิ
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

324 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากนางละเอียด ศรีชัย ถึง 
นายวิมล  จินดาชาติ 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว200 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

325 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากนายทองพูม วิลา ถึง นาย
สวม เขียวหอม 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

326 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางอ านาจ วันคาร 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว200 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง  

327 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายอภิสิทธ์ิ คูณสุข 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

328 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายจิน จันทร์เปรียงถึงนาย
ประสิทธ์ วันคาร  (บ๎านโคก หมูํ
ที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

329 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายไปดินแดงถึงแยกต าบลช า 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

330 โครงการวางทํอระบายน้ า 
สายนางสมร สารศาสตร์  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กว๎าง 0.40 เมตร 
ทํอ คสล. ขนาด 
0.40 เมตร พร๎อม
ทํอพัก คสล. ยาว 
400 เมตร  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 

331 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางทองใบ น้ าแย๎ม ถึงรํอง
น้ า (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร 

165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

332 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าจากสามแยกบ๎านรํอง หมูํที่ 2 
ถึงสี่แยกบ๎านห๎วยไม๎งาม 

เพื่อประชาชน
ปลอดภัย 

ระยะทาง 500 
เมตร 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อประชาชน
ปลอดภัย 

กองชําง 

333 โครงการขยายไหลํทางถนน 
คสล. สายข๎างโรงเรียนบ๎านรํอง
ตาซุน (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 0.50 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

334 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายนางบุญลัย นิวาท 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2)   
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

335 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
สายนางพัชรศรี ตอนสี   
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

336 โครงการวางทํอระบายน้ าสาย
นายสกุล ปานประชาติ  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 
 
 

เพื่อประชาชน
ปลอดภัย 

กว๎างทํอ 1 เมตร 
ยาว 6 เมตร 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อประชาชน
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

337 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายหิน ยอดสิงห์  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
 ยาว 200 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

338 โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ประปาหมูํบ๎าน 

จ านวน 1 แหํง 
รายละเอียดตามที่ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประสิทธิภาพ
ประปา
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

339 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายไปนายธง ครองเชื้อ (บ๎าน
รํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

247,500 247,500 247,500 247,500 247,500 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

340 โ ค ร ง ก า ร ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า
ครัวเรือนภายในหมูํบ๎าน ซอย
บ๎านนายทอน ปานประชาติ ถึง
บ๎านนายยศ ครองเช้ือ (บ๎านรํอง 
หมูํที่ 2) 

เพื่อไฟฟ้าสํอง
สวําง 

ระยะทาง 500 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ไฟฟ้าสํอง
สวํางภายใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

341 โครงการอุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในหมูํบ๎าน  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อไฟฟ้าสํอง
สวําง 

ระยะทาง 500 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ไฟฟ้าสํอง
สวํางภายใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 
 

342 โครงการวางทํอระบายน้ าสาย
นางพรรณดี บุตรมณี  
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กว๎าง 0.04 เมตร 
ทํอ คสล. ขนาด 
0.40 เมตร พร๎อม
บํอพัก คสล. ยาว 
600 เมตร 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 

343 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายดินแดงถึงต าบลช า 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร ยาว 
2500 เมตร 

6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 6,875,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

344 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายโพธิ์ คลองเชื้อ 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร 

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

345 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนางวันเพ็ญ ครองเมือง ถึง 
นายเลือน ครองเชื้อ 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

346 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายสุกิจ อํอนหอมถึง 
นางเวียน ปานประชาต ิ
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

347 โครงการวางทํอระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน 
(บ๎านปะทาย หมูํที่ 3) 
 

เพื่อระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

รายละเอียดตามที่ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ระบายน้ า น้ า
ไมํทํวมขัง 

กองชําง 

348 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าภายใน
หมูํบ๎าน 
(บ๎านปะทาย หมูํที่ 3) 
 

เพื่อไฟฟ้าสํอง
สวําง 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

349 โครงการกํอสร๎างถนนดินจาก
คลองหนองกระเบา-นานางวิลัย 
เถาว์ค า  (บ๎านปะทาย หมูํที่ 3) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 1,000 
เมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

350 โครงการขุดลอกคลองสํงน้ าเพื่อ
การเกษตร (คลองยํอย) 
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

เพื่อประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการท า
การเกษตร 

ระยะทาง 3,000 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการท า
การเกษตร 

กองชําง 

351 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. เส๎น
พํออุดมถึงเส๎นแยกโดนเอาว์ 
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 1,800 
เมตร 

3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 3,960,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

352 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
บริเวรหนองช าใหญํตรงด๎านข๎าง
ที่ปลูกต๎นยางนา  
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 300 
เมตร 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

353  โครงการจัดท าลานที่ลงบันได
หนองช าใหญํ   (บ๎านทุํงใหญํ  
หมูํที่ 4) 

เพื่อความสวยงาม
ให๎ประชาชนมา
เดินผํอนคายได ๎

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ความสวยงาม
ให๎ประชาชน
มาเดินผํอน
คายได ๎

กองชําง 

354  โครงการจดัท าลานด๎านบนคลอง
ที่ติดสะพาน ด๎านหน๎าศาลา
ประชาคม (บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

เพื่อความสวยงาม
ให๎ประชาชนมา
เดินผํอนคายได ๎

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ความสวยงาม
ให๎ประชาชน
มาเดินผํอน
คายได ๎

กองชําง 

355 โครงการกํอสร๎าง คสล. สายหน๎า
บ๎านนายสุพจน์  
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว  80 เมตร 

192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

356 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านโคกตลอด 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

357 โครงการขยายไหลํทางสายวัด
บ๎านมํวง-แยกถนนเขาพระวิหาร 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 1 เมตร  
ยาว 900 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

358 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายหนองบัว 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

359 โครงการวางทํอบล๏อกคอนเวริ์ด 
สายทุํงตาพา 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน จ านวน 1 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

360 โครงการลาดยางทับคอนกรีต
หน๎าศาลาประชาคม-แยกต๎น
ตาล (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

361 โครงการลาดยางทับคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายบ๎านนางบัว วิลัย- 
สามแยกบ๎านนายอุดม ลาพันธ ์
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

362 โครงการลาดยางทับคอนกรีต
สายบ๎านนางนวล เตําลอย-บ๎าน
นางวราภรณ์ ยอดศร ี
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

363 โครงกรลาดยางทับคอนกรตีสาย
บ๎านนางณัฐภรณ์ – บ๎าน 
นางเต็มทรัพย ์สมประสาสน ์
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว  700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

364 โครงการวางทํอระบายน้ าสาย
บ๎านนายดม ทะโท - บ๎านนางค า
ฟอง ทุมมากรณ์ 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 200 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

365 โครงการลาดยางทับคอนกรีต
บ๎านนายประมวล – บ๎านนาย
สุจิน (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

366 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายหนองแสง-หนอง
บัว (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว 750 เมตร 

1,031,250 1,031,250 1,031,250 1,031,250 1,031,250 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

367 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ๎านนายจักรพันธ์ – 
บ๎านน้ าเย็น  
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 

ยาว 180 เมตร 

247,500 247,500 247,500 247,500 247,500 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

368 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กแยกป่าช๎า-ถนนเขา 
พระวิหาร 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

369 โครงการกํอสร๎างถนนดินใหมํ 
จากบ๎านนางทองอินทร์-ไรํนาย
ใย ภักเกลี้ยง 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 3 เมตร 

ยาว 400 เมตร 

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

370 โครงการกํอสร๎างประปาขนาด 
กลางประจ าหมูํบ๎าน  
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

เพื่อประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 
อยํางเพียงพอ 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กองชําง 

371 โครงการกํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็ก บ๎านผือเกํา  
(กองการศึกษาฯ)  
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

เพื่อให๎เด็กใน
ชุมชนเตรียมความ 
พร๎อมในกํอนเข๎า
รงเรียน 

รายละเอียดตามที ่
อบต. ก าหด 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

372 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านนางอรพินท์ วันพุธ 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

247,000 247,000 247,000 247,000 247,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

373 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
บ๎านนายจันทร์ บุญอุ๎ย-บ๎านนาย
ค าภา สีใส 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 3 เมตร 

ยาว 120 เมตร 

198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

374 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านนายทรัพย์ คมใสย์ - 
บ๎านนางลิน มั่นชาต ิ
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 4.60 เมตร 

10,120 10,120 10,120 10,120 10,120 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

375 โครงการไฟฟ้าสํองสวํางภายใน
หมูํบ๎าน 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

เพื่อแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

376 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า 
สายบ๎านนายบุญมี วันศรี  ถึง  
นางอ าพร ยอดสิงห์    
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 
 

เพื่อการระบายน้ า 
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง  

ระยะทาง 700  
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

น้ าไมํทํวมขัง กองชําง 

377 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.สาย
โรงเรียนบ๎านกระมอลไปถึงแยก
โดนเอาว์  
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน   กว๎าง 4 เมตร   
ยาว 900 เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

378 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายสุพิน มีพันธ์ ถึงบ๎าน
นายบุญมี วันศรี  
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 174 
 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

379 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
เลียบคลอง 2  
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 3 เมตร 

ยาว 600 เมตร 

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

380 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน เส๎นจากศาลา
กลางหมูํบ๎าน ถึงนานางสาววัน
เพ็ญ  ครองเมือง  
(หมูํที่ 8 บ๎านตาซุน) 

เพื่อการระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง  

ระยะทาง 200 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

น้ าไมํทํวมขัง กองชําง 

381 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
ทับคอนกรีตเส๎นจากบ๎านนายสี
ดา ถึงบ๎านนายโสภา ครองเมือง 
(หมูํที่ 8 บ๎านตาซุน) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 270 เมตร 

742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

382 โครงการลงหินคลุกถนนสาย 
ทุํงนาช า (หมูํที่ 8 บ๎านตาซุน) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

383 โครงการกํอสร๎างถนนคนเดิน 
คสล. เลียบคลองสายโคกตลอด 
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 2 เมตร สูง 
1 เมตร ยาว 200 
เมตร และสะพาน
เหล็กทับได๎ กว๎าง 
2 เมตร ยาว 4 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

384 โครงการติดตั้งรางระบายน้ าจาก
แยกอนามัยไปนางอ ามลา  
ลาพันธ์ 
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

เพื่อการระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง  

ระยะทาง 150 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

น้ าไมํทํวมขัง กองชําง 

385 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
ทับคอนกรีต (แอสฟัสท์) รอบ
หมูํบ๎าน (บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน  รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

386 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายโคก
ตลอด จากไรํนายเฉลมิ ลาพันธ์ 
ถึงนาย บุญเทือน วันศร ี
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน  ระยะทาง 1,000
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

387 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สาย สะกุย จากนานายสมบูรณ์ 
ป านป ระชา ติ  ถึ ง  น า  น า ง
เตือนใจ ศิลาค า 
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร  
ยาว  500 เมตร 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

388 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสาย
นายแอ๎ด ผิวเหลือง ถึงนายเจรญิ
ชัย ศิริพันธ์ 
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

389 โครงการกํอสร๎าง คสล. สายนาง
แอ๎ด ผิวเหลือง ถึง นายเจริญชัย 
ศิริพันธ ์
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

390 โครงการลาดยางถนนภายใน
หมูํบ๎าน 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

391 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
จุดร๎านค๎าประชารัฐถึงบ๎าน 
นายสุทธิพงษ ์
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อการระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง 

ระยะทาง 300 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

น้ าไมํทํวมขัง กองชําง 

392 โครงการสร๎างรางระบายน้ าจุด
หน๎าบ๎านนายประสิทธ์ิ ถึง หน๎า
บ๎านนายสุพัฒน์ 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อการระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง 

ระยะทาง 300 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

น้ าไมํทํวมขัง กองชําง 

393 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากทางหลวงถึงสะพานห๎วยแซง 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก  

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

394 โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้า  
สายดับสาธารณะภายในหมูํบ๎าน   
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10)   

เพื่อแสงสวําง 
ภายในหมูํบ๎าน  

รายละเอียดตามที่ 
อบต.ก าหนด 

300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 

395 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ๎านนายสภาพถึงบ๎านนาย
ส าเภา 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

ระยะทาง 300 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 

396 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังจาก
บ๎านนายบรรจง ถึงไรํนาง
ส าเนียง 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

397 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายเหลือ ปานประชาติ 
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 62 เมตร 

148,800 148,800 148,800 148,800 148,800 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

398 โครงการติดตั้ งไฟฟ้าภายใน
หมูํบ๎าน 
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

เพื่อแสงสวําง
ภายในหมูํบ๎าน 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 

399 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังเพื่อ
ล าเลี้ยงพืชการเกษตร  
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

เพื่อประชาชนใช๎
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนใช๎
ขนผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองชําง 

400 โครงการวางทํอระบายน้ าพร๎อม
ทํอพักฝาตะแกรงเหล็ก จากหน๎า
บ๎านนางเนอรี่ คูณสุขถึงหน๎า
บ๎านนางศรีสดุา ยี่สุน 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

เพื่อการระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง 

ระยะทาง 200 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

การระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

401 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนาตาโอด จากไรํ นายชาญ 
คูณสุข ถึง นานายวิจิตร แก๎วด ี
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 1000 เมตร 

2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

402 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายห๎วยสะกุย จากจุดนานางพร 
กายะชาติ (ตาอํอน) ถึงนา  
น.ส. มณี โทชัย   
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

403 โครงการวางทํอระบายน้ าพร๎อม
ฝาตะแกรงเหล็กจากจุดข๎างบ๎าน 
นางประวิทย์ กายะชาติ ถึงบ๎าน
นางสุภัทร ทองมา 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

เพื่อการระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง 

ระยะทาง 150 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

น้ าไมํทํวมขัง กองชําง 

404 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายห๎วยสะกุย (ทางทิศ
ตะวันตก) จากจุดนานายสาน 
เขียวหอม ถึงนานางค าใบ คืนผล 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

405 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ขยายไหลํทางพร๎อมฝาตะแกรง
เหล็กบํอพัก จากจุดหน๎าบ๎านวัด
อินทารามบ๎านโคก ถึง ศาลา
ประชาคมบ๎านโคกเหนือ  
หมูํที่ 12 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 150 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

406 โครงการไฟฟ้าสาธารณะใน
หมูํบ๎าน (บ๎านทุํงประทาย  
หมูํที่ 13) 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าสํองสวําง 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 

407 โครงการวางทํอระบายน้ า
ภายในหมูํบ๎าน (บ๎านทํุงประทาย 
หมูํที่ 13) 

เพื่อการระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

น้ าไมํทํวมขัง กองชําง 

408 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายไรํนางเพชรศรี พร๎อมขยาย
ไหลํทาง  
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

825,000 825,000 825,000 

 
 

825,000 825,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 182 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

409 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายไรํนางศยามล กุลเสนา 
(บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

410 โครงการกํอสร๎างรางระบายน้ า
สายนายสมเกยีรติ แก๎วท า 
(บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 

เพื่อการระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง 

ระยะทาง 300 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

น้ าไมํทํวมขัง กองชําง 

411 โครงการเจาะบํอดาลประปา
ภายในหมูํบ๎าน  
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

เพื่อประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

1 จุด  

(ลึก 40 เมตร) 
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 

พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

412 โครงการวางทํอระบายน้ าสี่แยก
บ๎านนายทา กายชาต ิ
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

เพื่อการระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

น้ าไมํทํวมขัง กองชําง 

413 โครงการติดตั้งโซลาเซลล์ใน
พื้นที่สายดับ 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าสํองสวําง 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

414 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ข๎าง 
รพ.สต. บ๎านโคก (อสพป32) 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

415 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎าน
นายสมศักดิ์ วันสุข 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 50 เมตร 

82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

416 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายบ๎านายทรงชัย ทองเต็ม 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 

ยาว 200 เมตร 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

417 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ซอยนางสุพรรณ ภักดิ์เกลีย้ง 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 50 เมตร 

82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

418 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายคุม คูณทรัพย ์
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 50 เมตร 

82,500 82,500 82,500 82,500 82,500 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

419 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายโรงสีข๎าว 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 250 เมตร 

412,500 412,500 412,500 412,500 412,500 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

420 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ซอยนางสายทอง ยุวพรม 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

421 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายถนนดินแดง 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

422 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายบันลือศักดิ์ 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง  3 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

423 โครงการลาดยางทับ คสล.  
ที่ช ารุดสายแยกบ๎านนายวิจติร 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

424 โครงการลาดยางทับคสล.  
ที่ช ารุดสายแยกบ๎านนายสายยัน 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

425 โครงการลาดยางทับ คสล.  
ที่ช ารุดสายกลางบ๎านหมูํที่15 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4เมตร 

ยาว 500 เมตร 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

426 โครงการลาดยางทับสายเกํา
ถนนสายดินแดง 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน รายละเอียดตาม 

ทีอ่บต. ก าหนด 
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 

พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

427 โครงการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่
ประปาหมูํบ๎าน 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าสํองสวําง 

1 จุด 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าสํอง
สวําง 

กองชําง 

428 โครงการรํองระบายน้ าหน๎า
สหกรณ์เกําตรงหน๎าป้อมต ารวจ 
หมูํที่ 16 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

เพื่อการระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํทํวมขัง 

รายละเอียดตาม 

ที่ อบต. ก าหนด 
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร๎อยละความ 

พึงพอใจของ
ประชาชน  

การระบายน้ า
ท าให๎น้ าไมํ
ทํวมขัง 

กองชําง 

429 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน รายละเอียดตาม 

ที่ อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

430 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบาย
น้ าในชุมชน 
(บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที่ 17) 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอันตรายใน
การใช๎ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ ประชาชน 
เดินทาง สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

431 โครงการสร๎างถนน คสล. จาก
นานายชัญชัย ถึง ห๎วยขยู 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 

เดินทาง 
สะดวก 

กองชําง 

432 โครงการสร๎างสะพานข๎ามคลอง
น้ าหน๎าบ๎านนายธนงศักดิ์  
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อประชาชนมี
สะพานสญัจร 

กว๎าง 4 เมตร 

ยาว 4 เมตร  
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 

พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
สะพานสญัจร 

กองชําง 

433 โครงการสร๎างรางระบายน้ าจาก
แยกนางค านอง ถึง แยกนาย
ส าเภา  
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อประชาชนมี
สะพานสญัจร 

ระยะทาง 900 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
สะพานสญัจร 

กองชําง 

434 โครงการสร๎างรางระบายน้ าจาก
หน๎าบ๎านนางค านองถึงบ๎านนาย
อวน  (บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 
10) 

เพื่อประชาชนมี
สะพานสญัจร 

ระยะทาง 300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
สะพานสญัจร 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

435 โครงการระบบสูบน้ าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ หมูํที่ 8 
 

ซึ่งจะชํวยลด
ต๎นทุนในการใช๎
น้ ามัน อีกทั้งยังมี
สํวนชํวยเกษตรกร
ให๎สามารถพึ่งพา
ตัวเองได ๎

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ชํวยลดต๎นทุน
ในการใช๎
น้ ามัน อีกท้ัง
ยังมีสํวนชํวย
เกษตรกรให๎
สามารถพึ่งพา
ตัวเองได ๎

กองชําง 

436 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก 
บ๎านนายทองอินทร์ ถึง นายบุญ 
ชัย  
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10)  
 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

ระยะทาง 900 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

437 โครงการสร๎างสะพานข๎าม 
คลอ งน้ าหน๎าบ๎านนายสุพัฒน์ 
วันศุกร์ (บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 
10)  
 

เพื่อประชาชนมี
สะพานสญัจร 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 4 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สะพานสญัจร 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

438 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา๎นโคกเชื่อมตํอ
แนวเขตต าบลพราน บ๎านโคก 
หมูํที่ 1 

ถนนได๎มาตรฐาน ผิวจราจรกว๎าง 
4.00 ม. ระยะทาง 
4,030.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไมํน๎อยกวํา 
16,120 ตร.ม. 
ไหลํทางข๎างละ 
0.50 ม. 

11,101,000 11,101,000 11,101,000 11,101,000 11,101,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก  

กองชําง  

439 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
สายนายบญุชํวย เพชรสรุิยวงค์ 
ถึงนายทัง กายชาติ (บ๎านโคก
เหนือ หมูํที่ 12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ท าให๎ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก  

กองชําง  

รวม 441 โครงการ   317,806,470 306,577,670 300,830,470 295,430,470 295,330,470    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสรา๎งพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทรัพยากรธรมทชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (บ ารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
น้ าประปา บ๎านโคก หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

จ านวน 1 แหํง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

2 โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง
สายบ๎านโคก หมูํที่ 1 ถึง ต าบล
พราน อ.ขุนหาญ 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 3,500 เมตร 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง
สายตํอเขตต าบลช าถึงบ๎านโคก 
หมูํที่ 1  

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

4 โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง
สายบ๎านโคก หมูํที่ 1 ถึงตํอเขต
ต าบลกระแซง 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 2,300 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

5 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสาย
นายเสวย ถึง นายประเสริฐ 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการซํอมแซมถนนบดอัดหิน
คลุกเส๎นไปต าบลพราน 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 2,500 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัลท์ติคคอนกรีต ระหวําง ม.1 
กับ ม. 15 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 500 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัลท์ติคคอนกรีต  เส๎นกลาง
หมูํบ๎านเชื่อมต าบลพราน 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 500 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัสท์ติคคอนกรีต สายนายสวัสดิ์ 
คูณสุข ถึงสี่แยกหมูํที่ 15  
(หมูํที่ 1 บ๎านโคก) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัสท์ติคคอนกรีตสายนางจันทรา 
อุภัยศรี ถึง สามแยกนางศิริพร 
ไชยพิมูล  (หมูํที่ 1 บ๎านโคก) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 50 เมตร 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอสฟัส
ติคคอนกรีตสายนางสมศรี สาร
ศาตร์ ถึง นางวิลัย บรรลุ  
(หมูํที่ 1 บ๎านโคก)  

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 80 เมตร 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปา หมูํท่ี 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

จ านวน  1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
น้ าประปาหมูํบ๎าน ที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

จ านวน  1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

14 โครงการขยายไหลํทางถนน 
คสล. หน๎าวัดบ๎านรํอง (บ๎านรํอง 
หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 1.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชา
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 195 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุก สายนายโพธิ์ ครองเช้ือ 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชา
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

16 โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง 
สายบ๎านทุํงใหญํ หมูํที่  16 ถึง
สามแยกบ๎านรํอง หมูํที่ 2 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2,300 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชา
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

17 โครงการปรับปรุ งถนนลูกรั ง
ทางเข๎าแปลงเกษตร สายนาย
หิน ยอดสิงห์ (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชา
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

18 โครงการซํอมแซมถนลูกรังสาย
นายหิน ยอดสิงห์ 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชา
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

19 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกทางเข๎าแปลงเกษตรสาย
นางสุโพ ยอดสิงห์ 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชา
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

20 โครงการปรับปรุ งผิวจราจร 
คสล. โดยปูทางแบบแอสฟัลท์
ติคคอนกรีตสายวัดรํองธรรมา
ราม บ๎านหมูํที่ 2 ถึง บ๎านห๎วยไม๎
งาม (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชา
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุ งถนนลูกรั ง  
ทางเข๎าแปลงเกษตร สายนายสดุ 
โพ ยอดสิงห์ (บ๎านรํอง หมูํที่ 2)     

ถนนได๎มาตรฐาน   กว๎าง 3 เมตร   
ยาว 400 เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน  

ประชาชา 
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา 
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง  

22 โ คร งกา รขยาย เขตทํ อ จํ า ย
น้ าประปาหมูํบ๎าน สายนายสุทธิ
ชัย ครองเมือง (บ๎านรํอง หมูํที่ 
2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

23 โครงการซํอมแซมระบบประปา 
บ๎านปะทาย หมูํที่ 3  

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

จ านวน 1 แหํง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)      
2567  
(บาท)   

2568  
(บาท)   

2569  
(บาท)   

2570  
(บาท)   

24 โครงการซํอมแซมผิวจราจรเส๎น 
นายปรีดา จาไธสง 
(บ๎านประทาย หมูํที่ 3)   
 
  
 
  
  

ถนนได๎มาตรฐาน   ระยะทาง 50  
เมตร  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ 
ประชาชน  

ประชาชา  
สามารถใช๎  
เส๎นทางไป  
มาไดส๎ะดวก 
และ ปลอดภัย  

กองชําง   

25 โครงการซํอมแซมถนนคอนกรีต 
หมูํที่ 3 
 
 
 
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 400 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชา
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการขยายไหลํทางถนน 
คสล. สายประปา หมูํที่ 3 ถึง
บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13 (บ๎าน
ปะทาย หมูํที่ 3) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎างข๎างละ 0.5 
เมตร ยาว 350 
เมตร 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชา
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

27 โครงการซํอมแซมฝาปิดทํอพัก
รางระบายน้ า สายหน๎า ศพด. 
บ๎านปะทาย (บ๎านปะทาย หมูํที่ 
3) 

ระบบระบายน้ าได๎
มาตรฐาน 

ระยะทาง 350 
เมตร 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชา
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมูํบ๎าน หมูํที่ 3  

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประปา 
บ๎านประทาย 
หมูํที่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

29 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า 
สายหน๎าบ๎านนายบัวศรี วิลัย ถึง 
หน๎า อบต. ทุํงใหญํ (บ๎านทุํง
ใหญํ หมูํที่ 4)  
  

ระบบระบายน้ าได๎ 
มาตรฐาน  

ระยะทาง 1,000  
เมตร  

500,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน  

การระบายน้ า 
สะดวก ท าให๎
น้ าไมํทํวมขัง  

กองชําง  

30 โครงการขุดลอกคลองพร๎อมวาง 
ทํอระบายน้ าข๎างหนองช าใหญํ   
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4)  
  
  

ระบบระบายน้ าได๎ 
มาตรฐาน 

จ านวน 1 แหํง  300,000  50,000  10,000  10,000  10,000  ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ลดอุบัตเิหตุ  กองชําง  

31 โครงการขยายไหลํทางถนน 
คสล. สายหน๎าบ๎านนายประยุทธ 
อํอนทรวง (บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 
 
 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 1 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 201 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566    

(บาท)    
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังลง
หินคลุกสายนางทองกลิ่น (บ๎าน
ทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

33 โครงการปรั งปรุ งถนนลูกรั ง
ทางเข๎าแปลงเกษตรบ๎านทุํงใหญํ 
ถึงหนอง กระหวัน (บ๎านทุํงใหญํ 
หมูํที่ 4) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 

34 โครงการขยายไหลํทาง ถนน 
คสล. สายหน๎าวัดบ๎านมํวง ถึง 
แยกโดนอาวน์   
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎างข๎างละ 1 
เมตร ยาว 800 
เมตร 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

35 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  
สายนายพรศรี ประชา ถึง  
นางอํอนศรี รัตนะ   
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5)   

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน  

ประชาชน 
สามารถใช๎
เส๎นทางไปมา 
ได๎สะดวกและ
ปลอดภัย  

กองชําง  

36 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง  
สายโคกตลอดจากนานายทอง 
พูน ลาพันธ์  ถึงหนองกระจด  
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5)  

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร 
 ยาว  800 เมตร  

500,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง  

37 โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง
สายผือเกํา หมูํที่ 6 ถึง บ๎านมํวง 
หมูํที่ 5  

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 2,120 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

38 โครงการปรับปรุงถนนดินซอย
นางแปะ วันศรี (บ๎านมํวง  
หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง  4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

50,000 50,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

39 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสาย
นายลา หอมค า ถึง โคกตลอด 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

40 โครงการขยายไหลํทางสายวัด
บ๎านมํวงไปแยกทางลาดยาง 
ถนนเขาพระวิหาร หมูํที่ 5 

ถนนได๎มาตรฐาน 0.5*1,000 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

41 โครงการซํอมแซมระบบไฟฟ้า 
ศาลาประชาคม  
(บ๎านผือเกํา หมูํที 6) 
 

เพื่อมีระบบไฟฟ้า 
ที่ดี และปลอดภัย  

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

150,000   150,000   150,000   150,000   150,000   ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ 
ประชาชน   

ระบบไฟฟ้า ที่
ดี และ
ปลอดภัย 

กองชําง 

42 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสาย
นางอรพินท์ วันพุธ 
(บ๎านผือเกํา หมูที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

43 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสาย
หนองแสง-หนองบัว 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว 750 เมตร 

187,500 187,500 187,500 187,500 187,500 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

44 โครงการปรับปรุงศาลปู่ตา  
(เทคอนกรีต) (บ๎านผือเกํา  
หมูํที่ 6 ) 

เพื่อศาลปู่ตาได๎
มาตรฐานและ
ประชาชนสามารถ
ใช๎พื้นที่จัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

ศาลปู่ตา บ๎านผือ
เกํา หมูํที่ 6) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนได๎
ใช๎ประโยชน์
และกิจกรรม 

กองชําง 

45 โครงการไหลํขยายทางถนน 
คสล. สายหน๎าโรงเรียนบ๎านกระ
มอลฯ ถึงวัดบ๎านกระมอล (บ๎าน
กระมอล หมูํที่ 7)  

ถนนได๎มาตรฐาน ข๎างละ 1 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

46 โ ค ร ง ก า ร ซํ อ ม แ ซ ม ร ะ บ บ
น้ าประปาหมูํบ๎าน บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

เพื่อประชาชนมี
น้ าประปาส าหรบั
อุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอและ
ทั่วถึง 

จ านวน 1 แหํง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

47 โครงการซํอมแซมถนน คสล.  
ที่ช ารุดถนนเส๎นไปนาช า   
หมูํที่ 8    

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง   
ยาว 138 เมตร  

400,000   400,000   400,000   400,000   400,000   ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

48 โครงการปรับปรุงซํอมแซมศาลา 
ประชาคม หมูํที่ 8 

เพื่อใช๎ในการจัด
ประชุมและ
กิจกรรมภายใน
หมูํบ๎าน 

จ านวน 1 แหํง  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ศาลาที่มี
คุณภาพใช๎ท า
กิจกรรมใน
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

49 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
ทางเข๎าแปลงเกษตร สายนาช า 
(บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 207 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

50 โครงการขยายไหลํทางถนน 
คสล. สายนายสมภาส รุํ งธน
ศักดิ์  ถึ ง นายบน หวนคะนึง 
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 1 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

110,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

51 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
ทางเข๎าแปลงเกษตรสายโคก
ตลอด (บ๎านทํุงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
 ยาว 2,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

52 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสาม
แยกโคกตลอด สายนายกลิ่น มี
แสงถึงที่นานายสาโรจน์  
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

53 โครงการขยายเขตทํอประปา 
หมูํบ๎าน (บ๎านทํุงใหญํ2 หมูํที่ 9)  

ระบบประปาได๎ 
มาตรฐานและ
ทั่วถึง  

ระยะทาง 2,000  
เมตร  

150,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน  

ประชาชนมี 
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคอยาํง
เพียงพอและ 
ทั่วถึง 

กองชําง  

54 โครงการซํอมแซมถนนเลียบ
คลองสายโคกตลอด (บ๎านทุํง
ใหญํ2 หมูํที่ 9) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 1,500 
เมตร 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

55 โครงการปรับปรุงถนนดิน  
(ลงหินคลุก) สายนายกลิ่น มีแสง 
ถึง นางสายโรจน์ โพธิจารย์ หมูํ
ที่ 9 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

56 โครงการปรับปรุ งถนนลูกรั ง 
ทางเข๎ าแปลงเกษตรทางไป  
สถานีสูบน้ า (บ๎านโนนสะอาด  
หมูํที่ 10)  

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 4 เมตร   
ยาว 1,300 เมตร  

500,000  500,000  300,000  300,000  300,000  ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน  

ประชาชน  
สามารถใช๎  
เส๎นทางไปมา 
ได๎สะดวกและ  
ปลอดภัย 

กองชําง  

57 โครงการขยายไหลํทางถนน 
คสล. สายหน๎าศาลาประชาคม 
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11)  

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎างข๎างละ 1  
เมตร ยาว 1,000  
เมตร 

500,000  100,000  100,000  100,000  100,000  ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ  
ประชาชน  

ประชาชน  
สามารถใช๎  
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ  
ปลอดภัย 

กองชําง 

58 โครงการขยายเขตทํอประปา
จากนานายสวน เขียวหอม ไป
โนนสงบ (บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 
12) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอและทั่วถึง 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคอยาํง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

59 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสาย
เลียบคลองห๎วยสะกุย (บ๎านโคก
เหนือ หมูํที่ 12 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

750,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

60 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสาย
นายดอน ถึง สุดเขตห๎วยสะกุย 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

61 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกทางเข๎าแปลงเกษตร 
สายจากบ๎านนายสุริยันต์ ยอด
แกํน ถึ งหน๎าวัดทุํ งประทาย 
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร ยาว 
850 เมตร 

400,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

62 โครงการซํอมแซมถนน คสล. 
จากหน๎าบ๎านนายบรรจง บุญพอ 
ถึง หน๎าบ๎านนางศรีสุดา ยี่สุํน 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

63 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนน
ภายในหมูํบ๎าน 
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

64 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัลท์ติคคอนกรีตรอบหมูํบ๎าน 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16 

ถนนได๎มาตรฐาน รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

65 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกจากสามแยกป้ายบ๎านทุํง
ประทาย ถึง บ๎านผือเกํา  
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร   
ยาว 250 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

66 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกจากสามแยกป้าย 
ทุํ งประทาย ถึ ง  บ๎านผือ เกํ า 
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

67 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หิ น ค ลุ ก ส า ย จ า ก บ๎ า น น า ย
ทวีศักดิ์ ถุงทรัพย์ ถึง บ๎านจันทร์ 
คูณพันธ์ (บ๎านทุํงประทาย  
หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

68 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกทางเข๎าแปลงเกษตร 
สายจากโค๎งศาลปู่ตา ถึง เขต
ทหาร (บ๎านทํุงประทาย  
หมูํที่ 13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

69 โครงการขยายไหลํทางถนน 
คสล. สายจากบ๎านนางละมอง 
บุญบ าเรอถึงบ๎านนายบุญเยือน 
ยอดแกํน (บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 
13) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎างข๎างละ 1 
เมตร ยาว 800 
เมตร 

500,000 20,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

70 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง
ทางเข๎าแปลงเกษตร สายนายโฮ 
ไสว ถึง นายจวบ สัตพันธ์ (บ๎าน
โคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร ยาว 
700 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

71 โครงการขยายไหลํทางชํวงบ๎าน
นางสอน เปลํงปลั่ง (บ๎านโคก
ใหมํ หมูํท่ี 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎างข๎างละ 1 
เมตร ยาว 500 
เมตร 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

72 โครงการขยายไหลํทางถนน 
คสล. ซอย2 สายบ๎านนายศักดิ์ 
ภักดิ์เกลี้ยง (บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 
15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎างข๎างละ 0.5 
เมตร ยาว 250 
เมตร 

150,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

73 โครงการขยายไหลํทางถนน 
คสล. สายหน๎าบ๎านนายทา กาย
ชาติ ไปทางบ๎านนางจุฬารัตน์ 
พลแสน (บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎างข๎างละ 1 
เมตร ยาว 500 
เมตร  

123,300 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

74 โครงการปรับปรุงถนนลูกรักสาย
ข๎างทาง รพ.สต. บ๎านโคก-อําง
เก็บน้ าห๎วยปะเปีย (บ๎านโคกใหมํ 
หมูํที่ 15) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

75 โครงการขยายไหลํทางถนน 
คสล.  สายถนนยางถึงศาลา
ประชาคม (บ๎านทุํงใหญํพัฒนา 
หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎างข๎างละ 1 
เมตร ยาว 500 
เมตร 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 

76 โครงการซํอมถนนลงหินคลุก 
สายนายบุญสํง โพธิจารย์ ติด
ถนนลาดยาง  (บ๎ านทุํ ง ใหญํ
พัฒนา หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน 
สามารถใช๎ 
เส๎นทางไปมา
ได๎สะดวกและ 
ปลอดภัย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

77 โครงการขยายเขตทํอประปา
หมูํบ๎าน (บ๎านทํุงใหญํพัฒนา หมูํ
ที่ 16) 

ระบบประปาได๎
มาตรฐานและ
ทั่วถึง 

ระยะทาง 2,000 
เมตร  

150,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

78 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสาย
ดินแดงถึงต าบลช า (บ๎านรํอง 
หมูํที่ 2) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 3,200 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

79 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
หลังวัดไปแยกบ๎านโดนอาว (หมูํ
ที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

80 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
นายสุรัตน์ ไปบ๎านนายสุจิน ยอด
ศรี (หมูํที่ 6) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

81 โครงการซํอมแซมสถานีสูบน้ า
ด๎วยไฟฟ้า (หมูํที่ 7, หมูํที่ 10) 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ในการเกษตร 

หมูํที่ 7, หมูํที่ 10 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนน้ า
ใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 

82 โครงการซํอมแซมคลองสํงน้ า 
(หมูํที่ 7) 

เพื่อการสํงน้ าได๎
อยํางทั่วถึงในพื้นที่
ท าการเกษตร 

บ๎านกระมอล 
 หมูํที่ 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

การสํงน้ า
ทั่วถึงพื้นที่ท า
การเกษตร 

กองชําง 

83 โครงการขุดลอกคลํองน้ าบริเวณ
สถานีสูบน้ าด๎วยระบบไฟฟ้าบ๎าน
กระมอล 

ประชาชนมีน้ าใช๎
ท าการเกษตร 

บ๎านโนนสะอาด 
หมูํที่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

84 โครงการซํอมแซมระบบประปา
ในหมูํบ๎านทุํงใหญํ2 (หมูํที่ 9) 

ระบบประปาที่มี
ประสิทธิภาพ 

บ๎านทํุงใหญํ2 
หมูํที่ 9 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ระบบประปา
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กองชําง 

85 โครงการปรับปรุงถนนทางเข๎า
แปลงเกษตรสายช ามด (หมูํที่ 
16) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร 

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

86 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัสท์ติคคอนกรีต บ๎านทุํงใหญํ 
หมูํที่ 4  

ปรับปรุงจราจร
ถนน คสล. 
 ที่ช ารุด 

-สายจากหน๎าวดั
ไปถึงหน๎า อบต. 
ทุํงใหญํ ขนาด
กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย
กวํา 4,000 ตร.ม 
งบประมาณ 
2,000,000 บาท 
-สายจากสี่แยกไป
ถึงบ๎านายบัวศรี 
วิลัย ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
700 เมตร 
งบประมาณ 
1,750,000 บาท 

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

87 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัสท์ติคคอนกรีต  
บ๎านผือ หมูํท่ี 6 

ปรับปรุงจราจร
ถนน คสล.  
ที่ช ารุด 

-สายบ๎านผือเกาํ ม.6-
บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 
13 ขนาดกวา๎ง 4.00 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 12,000 ตร.
ม. งบประมาณ 
6,000,000 บาท 
- สายบ๎านผือเกาํหมูํ
ที่ 6 ถึงบ๎านมํวง หมูํที่ 
5 (ถนนเขาพระ
วิหาร) ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
22,500 ตร.ม. 
งบประมาณ 
11,150,000 บาท 
 

17,150,000 17,150,000 17,150,000 17,150,000 17,150,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 220 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

88 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัลท์ติคคอนกรีต บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

ปรับปรุงจราจร
ถนน คสล.  
ที่ช ารุด 

- สายหน๎า
โรงเรียนไปบ๎าน
นางอ าพร ยอด
สิงห์ ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา  
6,000 ตร.ม. 
งบประมาณ 
3,000,000 บาท 
-สายหน๎าวัดถึง
โรงเรียนบ๎านกระ
มอล ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร 
งบประมาณ 
3,000,000 บาท 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 221 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

89 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวจราจรถนน คสล. 
โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9 

ปรับปรุงจราจร
ถนน คสล.  
ที่ช ารุด 

- สายโรงเรียน
บ๎านทํุงใหญํมาถึง
สี่แยกโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ
ต าบลทุํงใหญํ 
ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย
กวํา 5,000 ตร.ม  
งบประมาณ 
2,500,000 บาท 
- สายสี่แยกทางมา
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจากบ๎านนาง
เตือนใจ ศิลาค า 
ถึงบ๎านนายประ
วิทย์ อํุนพันธ์ 

5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

   ขนาดกว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 600 
เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 3,000 
ตร.ม. งบประมาณ 
1,500,000 บาท 
- สายโคกตลอด
จากบ๎านนายบุญ  
ถึง ยุพา ถึง
นางสาววาสนา  
ลาพันธ์ ขนาด
กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
งบประมาณ 
1,750,000 บาท 

        

 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 223 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

90 โครงการปรับปรุ งผิวจราจร 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัลท์ ติ ค คอนกรี ต  บ๎ าน โนน
สะอาด หมูํที่ 10  

ปรับปรุงจราจร
ถนน คสล.  
ที่ช ารุด 

- สายกลางบ๎านถึง
ฝายน้ าล๎น ขนาด
กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 900 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย
กวํา 4,500 ตร.ม. 
งบประมาณ 
2,250,000 บาท 
- สายนายส าเภา 
ศิลาค า ถึง นายเด
ชาวุฒธิ์ ขนาด
กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
งบประมาณ
1,500,000 บาท 

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

91 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัลท์ติคคอนกรีต บ๎านห๎วยไม๎
งาม หมูํที่ 11 

ปรับปรุงจราจร
ถนน คสล.  
ที่ช ารุด 

- สายกลาง
หมูํบ๎านขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย
กวํา 1,600 ตร.ม. 
งบประมาณ 
800,000 บาท 
-สายศาลา
ประชาคมขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร  
เมตร ยาว 350 
เมตร งบประมาณ 
700,000 บาท 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

92 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัลท์ติคคอนกรีต บ๎านโคกใต๎
พัฒนา หมูํที่ 14 

ปรับปรุงจราจร
ถนน คสล.  
ที่ช ารุด 

- สายข๎างวัดอิน
ทรารามบ๎านโคก
ใต๎พัฒนาถึงหน๎า
วัดป่า บ๎านโคก 
ขนาด กว๎าง 5.00 
เมตร ยาว 800 
เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 4,000 
ตร.ม งบประมาณ 
2,000,000 บาท 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
 

93 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัลท์ติคคอนกรีต บ๎านโคกใหมํ 
หมูํที่ 15 

ปรับปรุงจราจร
ถนน คสล. 
ที่ช ารุด 

- สายดินแดงจาก
สามแยก ศพด. 
บ๎านโคกขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

   หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย
กวํา 6,000 ตร.ม. 
งบประมาณ 
4,000,000 บาท  
-สายสามแยกนาย
สายันต์ จารุการณ์ 
ถึงบ๎านนายธนชัย 
เสาตรง ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย 
2,400 ตร.ม 
งบประมาณ 
1,200,000 บาท 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

94 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัลท์ติคคอนกรีต บ๎านทุํงใหญํ
พัฒนา หมูํที่ 16 

ปรับปรุงจราจร
ถนน คสล.  
ที่ช ารุด 

-สายจาก
ถนนลาดยางถึง
โรงเรียนกลับโค๎ง
ไปจนถึง
ถนนลาดยางบ๎าน
นายสี ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
4,800 ตร.ม. 
งบประมาณ 
2,400,000 บาท 
-สายบ๎านนาย
พิบูลย์ ปัญญะชาต ิ

3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

   ถึง นายพร หลวง
เดช ขนาดกว๎าง  
4.00 เมตร ยาว 
350 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํ 1,400 
ตร.ม. งบประมาณ 
700,000 บาท 

        

95 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัลท์ติคคอนกรีต บ๎านทุํงใหญํ 
หมูํที่ 17 

ปรับปรุง 
จราจรถนน 
คสล. ท่ีช ารดุ 

-สายแยกหมูํ 9 
รํองน้ านายนิยม 
วิลัย ถึงนายอุดม 
วันศรี ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
6,000 ตร.ม. 
งบประมาณ 
3,000,000 บาท 
 

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

   - สายนายวินัย วัน
ศรี ถึงนางแสงทอง 
วิลัย ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หรือ
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
500 ตร.ม. 
งบประมาณ 
250,000 บาท 

        

96 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูทางแบบแอสฟัลท์
ติคคอนกรีต บ๎านรํอง หมูํที่ 2 

ปรับปรุง 
จราจรถนน 
คสล. ท่ีช ารดุ 

-สายนายป้อง 
ป้องกัน กว๎าง 3 
เมตร ยาว 151 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 453 
ตารางเมตร 
งบประมาณ 
226,500 บาท 

626,500 626,500 626,500 626,500 626,500 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

   -สายวัดรํองธรรมา
รามถึงนายรตัน์ 
บรรพชาติ กว๎าง 5 
เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.05 
เมตรหรือพ้ืนท่ีไมํ
น๎อยกวํา 800 
ตารางเมตร 
งบประมาณ 
400,000 บาท 

        

97 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูทางแบบแอสฟัลท์
ติคคอนกรีต บ๎านประทาย  
หมูํที่ 3 

ปรับปรุง 
จราจรถนน 
คสล. ท่ีช ารดุ 

-สายหน๎าบ๎านนาย
สมาน ผิวเหลือง 
ถึงบ๎านนายสวาด 
เมาหวล กว๎าง 4 
เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.05 
เมตร  

1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

   หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย
กวํา 1,080 ตร.ม. 
งบประมาณ 
540,000 บาท 
-สายหน๎าบ๎านนาง
สุวรรณ ยีสุ่ํนถึง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย
กวํา 1,400 ตร.ม. 
งบประมาณ 
700,000 บาท 

        

98 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูทางแบบแอสฟัลท์
ติคคอนกรีต บ๎าน หมูํที่ 1 

ปรับปรุง 
จราจรถนน 
คสล. ท่ีช ารดุ 

- สายนางสวัสดิ์ถึง
สี่แยก กว๎าง 4
เมตร ยาว 500 
เมตร หนา 0.05  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ท าให๎ประชาน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

   เมตร หรือพื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 3,000 
ตร.ม. 
-สายสี่แยกบ๎าน 
น.ส. สมคิด กาย
ชาติ ไปทางบ๎าน
นายเฉลี่ยว คืนผล 
ถึงสามแยกถนน
กลางหรเบ๎านนาย
สมาน เขียวหอม 
(หมูํที่ 1) 

        

99 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน 
คสล. โดยปูทางแบบแอสฟัลท์
ติคคอนกรีตทางเข๎าที่ท าการ 
อบต. ทุํงใหญํ 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร ยาว 
600 เมตร พื้นที่ไมํ
น๎อยกวํา 3,000 
ตร.ม. 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

100 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน 
คสล. โดยปูทางแบบอแอสฟัลท์
ติคคอนกรีตสายหน๎าวัดบ๎านมํวง 
หมูํที่ 5 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 
15,000 ตร.ม. 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ท าให๎
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองชําง 

101 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสาย
โคกตลอด (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 800 เมตร 

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

102 โครงการลงหินคลุกถนนสายช า
มด 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,800 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

103 โครงการลงหินคลุกสายนาง
กนกวรรณ กล๎าหาญ ถึง นาย
วิทนา ปานประชาติ 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

104 โครงการลงหินคลุกสายนายบุญ
พรม โพธิจารณ์  ถึ งคอกหมู 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

105 โครงการขยายไหลํทางลงหิน
คลุกสายวัดบ๎านมํวงถึงถนนเขา
พระวิหาร (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 1 เมตร  
ยาว 2,879 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

106 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกสายนางจันทร์เพ็ญ แสง
ทอง ถึง นายโฮม บุตรมณี (บ๎าน
โคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง  3 เมตร 
ยาว 380 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

107 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังสาย
ดินแดง 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

108 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัสท์ติคคอนกรีต หมูํที่ 14 

ถนนได๎มาตรฐาน -จากบ๎านนายชม 
กาตา ถึง บ๎านนาง
สมร ปราบภัย 
กว๎าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร 
-จากแยกนายริน 
ไสวถึงนายปิ่น 
กลิ่นผยอม 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

   กว๎าง 5 เมตร ยาว  
200 เมตร  
- จากบ๎านนาย 
สมเกียรติ แก๎วท า  
ถึงบ๎านนายสันต์  
สารสาสตร์ กว๎าง  
5 เมตร ยาว 200  
เมตรอ 

        

109 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย 
จากถนนลาดยางถึงนายทวย   
สารศาสตร์ (บ๎านทุํงใหญํพัฒนา   
หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 3 เมตร   
ยาว 500 เมตร  

500,000 500,000  500,000  500,000  500,000  ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ  
ประชาชน  

ประชาชนมี 
ถนนใช๎สัญจร  
ที่ได๎มาตรฐาน  

กองชําง  

110 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
สาย  นายอภิวุธ ลาพันธ์  
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16)   

ถนนได๎มาตรฐาน  ระยะทางยาว 700 
เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร 
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

111 โครงการตํอเติมศาลาประชาคม  
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 17)  

ศาลาประชาคมได๎ 
มาตรฐาน 

ศาลาประชาคม 
หมูํที่ 17 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ศาลา
ประชาคมได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

112 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. 
โ ด ย ปู ผิ ว ท า ง แ บ บ แ อ สฟั ลท์ ติ ค
คอนกรีต หมูํที่ 17 
(บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที่ 17) 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทาง 2,000 
เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร 
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

113 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
ป้อมต ารวจ  
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน 1,000 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร 
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

114 โครงการซํอมแซมถนน คสล. 
ทับ คสล. จากสายแยกบ๎านนาย
ลือศักดิ์ ปัญชาติ ถึง รพ.สต. ทุํง
ใหญํ หมูํที่ 9 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร 
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

115 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. 
โดยผิวแบบแอสฟัสติคคอนกรีตจาก 
อบต. ทางแยกบ๎านนายอุดม วรรณศรี  
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4)  

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 600 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎สัญจร 
ที่ได๎มาตรฐาน 

กองชําง 

116 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  จากไรํ
นายวีระ วันศรี ถึงไรํนางสุภาพ ครอง
เมือง (บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

ถนนได๎มาตรฐาน  กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 1000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ  
ประชาชน  

ประชาชนมี 
ถนนใช๎สัญจร  
ที่ได๎มาตรฐาน  

กองชําง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

117 โครงการซํอมแซม คสล. จาก
หน๎าบ๎านนายชาญชัย คูณสุข ไป
ถึงบ๎านนางเนอรี่ คูณสุข 

ถนนได๎มาตรฐาน ระยะทางยาว 
600 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจร 
ที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

118 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายบ๎านนาย
เทือน วันศรี  ถึงแยกสายโคก
ตลอด (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช๎เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎เพื่อ
การเกษตร 

กองชําง 

119 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. สายนางอรวรรณ นพพันธ์ 
ถึงนางแสงทอง วิลัย   
(บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที่ 17) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจร 
ที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

120 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
สายนางบรรจง วันศุกร์ ถึง นาง
ส าเนียง (บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 
10) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

121 โครงการซํอมแซมถนนลูกรัง 
สายนายเทวินทร์ อินทร์ชื่น ถึง
ไรํนายนฤมล วิลยั  (บ๎านโนน
สะอาด หมูํที่ 10) 
 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

122 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคุลกสายตาแบน (บ๎านห๎วย
ไม๎งาม หมูํที่ 11 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

123 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกสายตาโนด (บ๎านห๎วยไม๎
งาม หมูํที่ 11 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

124 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกสายนางอํอน คูณสุข 
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร 

2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

125 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุก สายนายทอน ปานประ
ชาติ ถึงนายบุญ ปานประชาติ  
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

126 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุก สายนายมัด บรรพชาติ 
ถึงนายยศ ครองเช้ือ (บ๎านห๎วย
ไม๎งาม หมูํที่ 11 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

127 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแบบแอส
ฟัสท์ติคคอนกรีตสายสี่แยกถนน
ใหญํจากหน๎าบ๎านนายมานิต 
ครองพันธ์ ถึงห๎วยแรด(บ๎านห๎วย
ไม๎งาม หมูํที่ 11 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

128 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย
นายจ าลอง รัตพันธ์ ถึงนางฮิ่ง 
ปานประชาติ 
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11 ) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

129 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแอสฟัสติค
คอนกรีต สายจากบ๎านนาย 
รินทร์  ไสว  ถึง บ๎านนายปิ่น 
กลิ่นพะยอม หมูํที่ 14 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

130 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. สายนางแสงทอง วิลัย ถึง 
นางสุพรรณ ภักพวง  
(บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที่ 17) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

131 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
คสล. โดยปูผิวทางแอสฟัสติค
คอนกรีต  สายจากบ๎านนาย
สมเกียรติ แก๎วท า ถึง บ๎านนาย
ไฟ ไสว หมูํที่ 14 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

132 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุกสายนายบญุชํวย เพชร 
สุริยวงค์ ถึง นายทัง กายชาติ 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

133 โครงการซํอมแซมถนนลงหิน
คลุกสายห๎วยสะกุย (เส๎นทาง 2 
ฝั่งทาง) 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ถนนใช๎
สัญจรที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

รวม 133 โครงการ   121,453,300 113,240,000 112,840,000 112,840,000 112,840,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

1 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ดิน รักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสี
เขียว ความรํมรื่น 
ตามสภาพพื้นที ่

ปลูกต๎นไม๎อยําง
น๎อย 1,000 ต๎น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สํวนรํวมและ
เห็น
ความส าคญั
ของการเพิ่ม
พื้นที่ป่าไม ๎

ส านักปลดั 

2 โ ค ร ง ก า ร อั น เ พิ่ ม ม า จ า ก
พระราชด าริ (การณรงค์ปลูก
หญ๎าแฝก) 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและ
ป้องกันตะกอนดิน 

พื้นที่คลองน้ า 
อยํางน๎อย 3 แหํง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีสํวน
รํวมและเห็น
ความส าคัญของ
การเพิ่มพื้นที่ป่า
ไม๎ คืนธรรมชาติ
ให๎สิ่งแวดล๎อม 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่ออนุรักษ์ รกัษา
สิ่งแวดล๎อม ลดภาวะ
โลกร๎อน 

ปลูกต๎นไม๎อยํางน๎อย 
2,000 ต๎น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

จ านวนปา่ไม๎
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชน
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ป่าและ
สิ่งแวดล๎อม 

ส านักปลัด 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราช
กุมาร  
(อพ.สธ.ต.ทุํงใหญํ) 

เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อยํางน๎อย 10 สาย
พันธ ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

จ านวนปา่ได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบประหยัด
ปุ๋ยโดยใช๎ประโยชน์จากการวิเคราะห์
คุณภาพดิน 

เพื่อถํายทอดความรู๎
ด๎านการลดต๎นทุน
การผลิตให๎กับ
เกษตรกร 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
จ านวน 51 คน 

21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ผู๎เข๎ารํวม
ฝึกอบรม
ประเมินการใช๎
ปุ๋ยได๎อยําง
ถูกต๎อง 

ส านักปลัด 

6 โครงการรักป่า รักน้ า รักแผํนดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ความรํมร่ืน ตาม
สภาพพื้นที ่

ปลูกต๎นไม๎อยํางน๎อย 
1,000 ต๎น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีสํวน
รํวมและเห็น
ความส าคัญของ
การเพิ่มพื้นที่ป่า
ไม๎ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

7 โ ค ร งก า ร  “ทุํ ง ใ หญํ  ต า บล
สะอาด” 

1.จัดการขยะมูล
ฝอยอยํางถูกวิธ ี
2. สร๎างจิตรส านึก
ประชาชนใสํใจ
สิ่งแวดล๎อม 
3. จัดการขยะครบ
วงจร 
4. จัดตั้งธนาคาร
ขยะหมูํบ๎าน 
5. จัดตั้งศูนย์การ
จัดการดา๎น
พลังงาน
สิ่งแวดล๎อมความ
ปลอดภัยและอาชี
วอนามัย (EESH) 
 

17 หมูํบ๎าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ปริมาณขยะ
ลดลง 
ประหยดั
งบประมาณ
วัสดุหมุนเวียน
กลับมาใช๎ 

ส านักปลดั 

รวม 7 โครงการ   1,381,000 1,381,000 1,381,000 1,381,000 1,381,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

1 โ ค ร ง ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง ห๎ อ ง น้ า
สาธารณะป่าช๎า กระมอล  
หมูํที่ 7 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 1 ห๎อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ห๎องน้ าใช๎เมื่อ
มีกิจกรรม 
ประเพณ ี

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างเมรุ ป่าช๎าบ๎าน
รํองตาซุนห๎วยไม๎งาม (บ๎านรํอง 
หมูํที่ 2) 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม 
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 1 แหํง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนในการ
จัดกิจกรรม
ประเพณีและ
กิจกรรม
สาธารณะที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กอชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

3 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ศ า ล า
ประชาคม บ๎านทุํงประทาย หมูํ
ที่ 13 

เพื่อประชาชนมี
ศาลามั่นคง ใน
การจัดกิจกรรรม 

จ านวน 1 แหํง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองชําง 

4 โครงการกํอสร๎างเมรุ บ๎านผือเกํา 
หมูํที่ 6 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 1 แหํง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
การจัด
กิจกรรม
ประเพณีและ
กิจกรรม
สาธารณะที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองชําง 

5 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ศ า ล า
ประชาคม บ๎านโคกใต๎พัฒนา 
หมูํที่ 14 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณ ี

จ านวน 1 แหํง 
 

300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนในการ
จัดกิจกรรม
ประเพณีและ
กิจกรรม
สาธารณะที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

6 โครงการกํอสร๎างห๎องน้ าศาลา
ประชาคม บ๎านโคก หมูํที่ 1 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 2 ห๎อง 100,000 50,000 10,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
การจัด
กิจกรรม
ประเพณีและ
กิจกรรม
สาธารณะที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองชําง 

7 โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติต าบลทุํงใหญํ 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนกรณี
เกิดภัยพิบตั ิ

ประชาชนต าบล
ทุํงทุํงใหญํ 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

 ประชาชน
ได๎รับความ
ชํวยเหลือได๎
อยํางทันทํวงที 
กรณี
ประชาชน
ประสบภัย
พิบัติ 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

8 โครงการ “วันผู๎สูงอาย”ุ เพื่อสร๎างขวัญและ
ก าลังใจให๎กับ
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ติดเชื้อเอดส์ 
และผูด๎๎อยโอกาส 

ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ติดเชื้อเอดส์ 

และผูด๎๎อยโอกาส 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ ผู๎ติด
เชื้อเอดส์ และ
ผู๎ด๎อยโอกาสมี
ขวัญและ
ก าลังใจในการ
ด ารงชีวิต 

ส านักปลดั 

9 โครงการบ๎านประชารัฐท๎องถิ่น 
ประชารัฐรํวมใจ เทิดไทองค์
ราชัน องค์ราชินี 

เพื่อชํวยเหนือผู๎
อยากไร๎ ผู๎พิการ
หรือยากจน ให๎มีท่ี
อยูํอาศัยอยํางมั่ง
คง 

จ านวน 4 หลัง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู๎อยากไร๎ ผู๎
พิการ หรือ
ยากจน ให๎มีท่ี
อยูํอาศัยอยําง
มั่งคง 

กองชําง 

10 โ ค ร ง ก า รกํ อส ร๎ า ง รั้ ว ศ าล า
ประชาคม บ๎านโนนสะอาด หมูํ
ที่ 10 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน  1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
การจัด
กิจกรรม
ประเพณีและ
กิจกรรม 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)    

          สาธารณะ  
ที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

 

11 โครงการกํอสร๎างเมรุ บ๎าน 
กระมอล หมูํที่ 7 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 1 แหํง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

กองชําง 

12 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ศ า ล า
ประชาคม บ๎านทํุงใหญํเกํา หมูํที ่
17 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 1 แหํง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมที่
เหมาะสม 

กองชําง 

13 โ ค ร ง ก า รกํ อส ร๎ า ง รั่ ว ศ าล า
ประชาคม บ๎านทํุงใหญํเกํา หมูํที่ 
17 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 1 แหํง 500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมที่
เหมาะสม 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

14 โ ค ร ง ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง ห๎ อ ง น้ า
สาธารณะ ศาลาประชาคมบ๎าน
โนนสะอาด หมูํที่ 10 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 2 ห๎อง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมที่
เหมาะสม 

กองชําง 

15 โ ค ร ง ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง ศ า ล า
ประชาคมบ๎านมํวง หมูํที่ 5 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 1 แหํง 500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมที่
เหมาะสม 

กองชําง 

16 โครงการกํอสร๎างศาลาพักศพ 
บ๎านมํวง หมูํที่ 5 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 1 แหํง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนในการ
จัดกิจกรรม
ประเพณีและ
กิจกรรม
สาธารณะที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

17 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ศ า ล า
ประชาคม บ๎านทํุงใหญํ หมูํที่ 4 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

 จ านวน 1 แหํง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมที่
เหมาะสม 

กองชําง 

18 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ศ า ล า
ประชาคม บ๎านโคก หมูํที่ 1 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

 จ านวน 1 แหํง 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมที่
เหมาะสม 

กองชําง 

19 อุดหนุนโครงการหอกระจายขําว
ภายในหมูํบ๎าน  
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6)   

เพื่อประชาชน
ได๎รับขําวสารการ
ประชาสมัพันธ์
ภายในหมูํบ๎าน
อยํางทั่วถึง 

บ๎านผือเกํา  
หมูํที่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได๎รับ
ขําวสารการ
ประชาสัมพันธ์
ภายในหมูบํ๎าน
อยํางทั่วถึง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

20 โคร งการกํ อสร๎ า งซุ๎ มประตู
ทางเข๎ าหมูํ บ๎ าน บ๎านโคกใต๎
พัฒนา หมูํที่ 14 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง 

จ านวน 1 แหํง 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

บ๎านเมืองมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

กองชําง 

21 โคร งการกํ อสร๎ า งซุ๎ มประตู
ทางเข๎ าหมูํ บ๎ าน บ๎านโคกใต๎
พัฒนา หมูํที่ 12 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง 

จ านวน 1 แหํง 500,000  50,000  50,000  50,000  50,000  ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

บ๎านเมืองมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

กองชําง 

22 โครงการปรับปรุงซํอมแซมศาลา
ประชาคม บ๎านปะทาย หมูํที่ 3 

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่
เหมาะสม 

จ านวน 1 แหํง 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
การจัด
กิจกรรม
ประเพณีและ
กิจกรรม
สาธารณะที่
เพียงพอและ
เหมาะสม 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566       

(บาท)       
2567   
(บาท)   

2568    
(บาท)   

2569    
(บาท)    

2570    
(บาท)    

23 โคร งการกํ อสร๎ า งซุ๎ มประตู 
ทางเข๎าหมูํบ๎าน บ๎านทุํงใหญํ  
หมูํ ที่ 4 

เพื่อความเป็น 
ระเบียบเรียบร๎อย 
ของบ๎านเมือง 

จ านวน 1 แหํง 500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

บ๎านเมืองมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

กองชําง 

24 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอก
บก (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ของบ๎านเมือง 

จ านวน 1 แหํง 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

บ๎านเมืองมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

กองชําง 

25 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
สานตะกร๎าพลาสติก 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ทักษะความรู๎และ
สามารถพัฒนา
เป็นอาชีพด๎านการ
ประดิษฐ ์

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ต.ทุํง
ใหญํ จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 90 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ทักษะความรู๎
และสามารถ
พัฒนาเป็น
อาชีพด๎านการ
ประดิษฐ์จัก
สาน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

26 โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพ
ชํางไฟฟ้า 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ทักษะ ความรู๎และ
สามารถพัฒนา
เป็นอาชีพด๎านชําง
ไฟฟ้า 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ต. ทุํง
ใหญํ  จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 30 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชานมี
ทักษะความรู๎
และ
ความสามารถ
พัฒนาเป็น
อาชีพด๎านชําง
ไฟฟ้า 

กองชําง 

27 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
แกนน ากลุํมพัฒนาสตรี 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพสตรี ละ
ชุมชน 

แกนน าสตรตี าบล
ทุํงใหญํ จ านวน
อยํางน๎อย 90 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

กลุํมสตรีเกิดการ
เรียนรู๎และ
สามารถน ามา
ประยุกต์ใช๎ใน
การปฏิบัติงาน
อยํางสร๎างสรรค์ 

กองชําง 

28 โ ค ร ง ก า ร กํ อ ส ร๎ า ง ล า น
เอนกประสงค์ (บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7) 

เพื่อมีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม
สํวนรวม 

จ านวน 1 แหํง 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนใน
การจัด
กิจกรรม 
 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

29 โครงการชุมชนนําอยูํ หมูํบ๎าน
หน๎ามอง (บ๎านทํุงใหญํ หมูํที่ 4) 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

จัดท าป้ายชื่อ
ครัวเรือน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

หมูํบ๎านมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั 

30 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบหนองช าใหญํ หมูํที่ 4 

เพื่อความสวยงาม จ านวน 1 แหํง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

หนองช าใหญํ
สวยงาม 

ส านักปลดั 

31 โครงการฝึกอบรมอาชีพ หมูํที่ 4 เพื่อให๎ประชาชนมี
ทักษะ ความรู๎และ
สามารถพัฒนา
เป็นอาชีพ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ต. ทุํง
ใหญํ จ านวนไมํ
น๎อยกวํา 30 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ทักษะความรู๎
และสามารถ
พัฒนาเป็น
อาชีพ 

ส านักปลดั 

32 โครงการฝึกอบรมการท าน้ ายา
เอนกประสงค์ใช๎ในครัวเรือน 

ประชาชนสามารถ
ท าน้ ายา
เอนกประสงค์ใช๎
ในครัวเรือน 

กลุํมสตรี กลุํมแมํบ๎าน 
ผู๎ด๎อยโอกาสหรือ
รายได๎น๎อย ต. ทุํง
ใหญํ จ านวน 63 
ครอบครัว 

17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เสรมิสร๎าง
ความสามัคคี
ในชุมชน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

33 โครงการสํงเสริมสุขภาพ 
และอบรมแกนน าผู๎สูงอายุ  

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ
เข๎าถึงการบริการ
สุขภาพ 

แกนน าผู๎สูงอายุใน
เขตต าบลทุํงใหญํ 
17 หมูํบ๎าน 
จ านวน 34 คน 

12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ผู๎สูงอายุในเขต
ต าบลทุํงใหญํ
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ส านักปลดั 

34 โครงการป้อ งกันและแก๎ ไ ข 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กกํอน 
วัยอันควร  

เพื่อสร๎างความคุม๎
กันให๎เด็กวันรุํน
เกี่ยวกับปัญหา
และผลกระทบ
การมีเพศสัมพันธ์ 

เด็ก เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา 
ผู๎ปกครองของเด็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจและ
ตระหนักถึงผล
ที่เกิดจากการ
มรเพศสัมพันธ์ 

ส านักปลดั 
 

35 โครงการป้อ งกันและแก๎ ไ ข
ปัญหาความรุนแรงตํอเด็กสตรี
และบุคคลในครอบครัว 

1. เพื่อให๎ผู๎บริหาร
แ ล ะ พ นั ก ง า น
ท๎องถิ่นได๎มีความรู๎ 
ค ว า ม เ ข๎ า ใ จ 
เกี่ยวกับ 

1. ผู๎น าชุมชนและ
กลุํมสตรีในพื้นที ่
2.ประชาชนท่ัวไป 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

กลุํมผู๎น า
ชุมชนมีความรู๎
ความเข๎าใจ
และเห็น
ความส าคญั 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

  ราชบัญญัติคุ๎มครอง
ผู๎ถูกกระท าดว๎ยความ
รุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 
2. เพื่อให๎ผู๎น าชุมชน
และประชาชน รับรู๎
ถึงโทษทัณฑ์และ
ค๎ุมครองตาม
พระราชบัญญัติ
ค๎ุมครองแกํ
ผู๎ถูกกระท าดว๎ยความ
รุนแรงในครอบครัว 
3. เพื่อให๎สังคมและ
ชุมชนมีสํวน 

       ของปัญหา
ความรุนแรง
ตํอเด็กและ
สตรีและ
บุคคลใน
ครอบครัวและ
ในการสํงเสริม
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
แก๎ปัญหา
ความรุนแรงฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

36 โครงการจัดท าป้ายช่ือแตํละ
ครัวเรือน (บ๎านทุํงใหญํ2  
หมูํที่ 9) 

เพื่อให๎หมูํบ๎านมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

บ๎านทํุงใหญํ2 
หมูํที่ 9 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั 

37 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ๎านโคกเหนือ 
หมูํที่ 12 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

38 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
บ๎านโคก หมูํท่ี 1 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ๎านโคก 
หมูํที่ 1 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

39 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
สามแยกไปบ๎านโคก-บ๎านช ามํวง 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ๎านรํอง 
หมูํที่ 2 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

40 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
(บ๎านประทาย หมูํที่ 3) 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ๎านปะทาย 
หมูํที่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

41 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ๎านทํุงใหญํ  
หมูํที่ 4 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

42 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ๎านมํวง 
หมูํที่ 5 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

43 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ๎านผือเกํา 
หมูํที่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

44 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
(บ๎านกะมอล หมูํที่ 7) 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ๎านกะมอล 
หมูํที่ 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

45 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
(บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 
 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

บ๎านตาซุน 
 หมูํที่ 8 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 260 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566       

(บาท)       
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569    
(บาท)    

2570    
(บาท)    

46 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9)  
 
 

เพื่อความ 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน  

บ๎านทํุงใหญํ2  
หมูํที่ 9  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

47 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10)  
 
 

เพื่อความ 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน  

บ๎านโนนสะอาด  
หมูํที่ 10  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

48 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11)  

เพื่อความ 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน  

บ๎านห๎วยไม๎งาม  
หมูํที่ 11  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

49 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12)  

เพื่อความ 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

บ๎านโคกเหนือ  
หมูํที่ 12  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

50 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13)  

เพื่อความ 
ปลอดภัยของ 
ประชาชน 

บ๎านทํุงประทาย 
หมูํที่ 13 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566       

(บาท)       
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569    
(บาท)    

2570    
(บาท)    

51  โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
(บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14)  

เพื่อความ  
ปลอดภัยของ  
ประชาชน 

บ๎านโคกใต๎พัฒนา  
หมูํที่ 14  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 

ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

52  โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
(บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที่ 17)  

เพื่อความ  
ปลอดภัยของ  
ประชาชน 

บ๎านทํุงใหญํเกํา  
หมูํที่ 17  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

53  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 
หมูํบ๎าน 
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13)  

เพื่อหมูํบ๎าน 
สวยงาม  

บ๎านทํุงประทาย  
หมูํที่ 13  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

หมูํบ๎าน
สะอาดและ
สวยงาม 

ส านักปลดั 

54  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 
หมูํบ๎าน 
(บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14)  

เพื่อหมูํบ๎าน 
สวยงาม 

บ๎านโคกใต๎พัฒนา  
หมูํที่ 14  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

หมูํบ๎าน
สะอาดและ
สวยงาม 

ส านักปลดั 

55 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 1 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านโคก  
หมูํที่ 1 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

56 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 2 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านรํอง 
หมูํที่ 2 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ   
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566        

(บาท)        
2567    
(บาท)    

2568    
(บาท)    

2569     
(บาท)     

2570     
(บาท)     

57 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 3 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านปะทาย 
หมูํที่ 3 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

58 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 5 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านมํวง  
หมูํที่ 5 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

59 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 6 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านผือเกํา 
หมูํที่ 6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

60 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 8 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านตาซุน 
หมูํที่ 8 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

61 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 9 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านทํุงใหญ ํ
หมูํที่ 9 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

62 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 10 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านโนนสะอาด 
หมูํที่ 10 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

63  โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ 
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 11  

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า 
บ๎าน 

บ๎านห๎วยไม๎งาม  
หมูํที่ 11  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

64  โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ 
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 12  

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า 
บ๎าน  

บ๎านโคกเหนือ   
หมูํที่ 12  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

65  โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ 
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 13 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า 
บ๎าน 

บ๎านทํุงประทาย  
หมูํที่ 13  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

66  โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ 
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 14 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า 
บ๎าน   

บ๎านโคกใต๎พัฒนา  
หมูํที่ 14 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

67 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 15 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านโคกใหม ํ
หมูํที่ 15 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

68 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 16 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านทํุงใหญํพัฒนา 
หมูํที่ 16 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

69 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 17 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านทํุงใหญํเกํา 
หมูํที่ 17 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

70 โครงการชุมชนหน๎าอยูํ ป้ายช่ือ
หัวหน๎าครอบครัว หมูํที่ 7 

เพื่อมีป้ายช่ือหน๎า
บ๎าน 

บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

มีป้ายชื่อหน๎า
บ๎าน 

ส านักปลดั 

71 โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายหน๎าศาลาประชาคม หมูํที่ 4 
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

เพื่อประชาชนมี
เครื่องออกก าลัง
กาย 

จ านวน 20 เครื่อง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
กิจกรรมผํอน
คายและ
สุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

72 โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กายหน๎าศาลาประชาคม หมูํที่ 
17 (บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที่ 17) 

เพื่อประชาชนมี
เครื่องออกก าลัง
กาย 

จ านวน 10 เครื่อง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
กิจกรรมผํอน
คายและ
สุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 265 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

73 โครงการตํอเติมศาลาพักศพ ป่า
ช๎าบ๎านรํองตาซุน บ๎านห๎วยไม๎
งาม (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 
 

เพื่อให๎มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม
ทางศาสนา 

บ๎านรํอง  
หมูํที่ 2 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

มีสถานท่ีใน
การจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

กองชําง 

74 โครงการกํอสร๎างเมรุป่าช๎า  
(บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 
 
 

เพื่อให๎มีสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม
ทางศาสนา 

บ๎านผือเกํา  
หมูํที่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

มีสถานท่ีใน
การจัด
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

กองชําง 

75 โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กาย (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 
 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนออก 
ก าลังกาย 

บ๎านผือเกํา  
หมูํที่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

สํงเสริมให๎
ประชาชนออก 
ก าลังกาย 

กองชําง 

76 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองบก  (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 
 
 

เพื่อความสวยงาม 
หมูํบ๎านเป็น
ระเบียบ นําอยู ํ

บ๎านผือเกํา  
หมูํที่ 6 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ความสวยงาม 
หมูํบ๎านเป็น
ระเบียบ นํา
อยู ํ

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

77 โคร งการกํ อสร๎ า งซุ๎ มประตู
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 
(บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 
 

เพื่อสํงเสริม
หมูํบ๎านให๎เป็น
ระเบียบ สวยงาม 

กว๎าง 8 เมตร 
 สูง 6 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

สํงเสริม
หมูํบ๎านให๎เป็น
ระเบียบ
สวยงาม 

กองชําง 

78 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร๎าง
รั้วก าแพงภายในหมูํบ๎าน (บ๎าน
ตาซุน หมูํที่ 8) 

เพื่อสํงเสริม
หมูํบ๎านให๎เป็น
ระเบียบ สวยงาม 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

สํงเสริมหมูํบ๎าน
ให๎เป็นระเบียบ
สวยงาม 

กองชําง 

79 โครงการติดตั้งเครื่องออกก าลัง
กาย หมูํที ่ (บ๎านโคกใหมํ  
หมูํที่ 15) 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนออก
ก าลังกาย 

ประชาชนบ๎านโคก
ใหมํ หมูํท่ี 15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สุขภาพรําง
การแข็งแรง 

กองชําง 

80 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

กองชําง 

81 โครงการกํอสร๎างลานกีฬาเพื่อ
ออกก าลังกาย (บ๎านทุํงใหญํเกํา 
หมูํที่ 17 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนออก
ก าลังกาย 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

สํงเสริมให๎
ประชาชนออก
ก าลังกาย 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

82 โครงการท ารั้ วและก าแพง
ภายในหมูํ บ๎ าน  (บ๎ านโนน
สะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อให๎ชุมชนนํา
อยูํเป็นระเบียบ
สวยงาม 

บ๎านโนน
สะอาด หมูํที่ 

10 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

หมูํบ๎านบ๎าน
เป็นระเบียบ
สวยงาม 

ส านักปลดั 

83 โครงการปรับปรุ งภูมิทัศน์
หมูํบ๎าน (บ๎านโนนสะอาด  
หมูํที่ 10 ) 

เพื่อให๎ชุมชนนํา
อยูํเป็นระเบียบ
สวยงาม 

บ๎านโนน
สะอาด หมูํที่ 

10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

หมูํบ๎านบ๎าน
เป็นระเบียบ
สวยงาม 

ส านักปลดั 

84 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ า 
ห๎วยสะกุยตรงจุดนานายโท  
กายะชาติ  
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที ่12) 

ชํวยเก็บกักน้ า 
ชะลอน้ า 

ห๎วยสะกุย 
บ๎านโคกเหนือ 

หมูํที่ 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

เก็บกักน้ า 
ชะลอน้ า 

กองชําง 

85 โครงการซํอมแซมฝายกั้นน้ า 
ห๎วยสะกุยที่ช ารุด 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

เพื่อซํอมแซม
ฝายกั้นน้ า 

ห๎วยสะกุย 
บ๎านโคกเหนือ 

หมูํที่ 12 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

เก็บกักน้ า 
ชะลอน้ า 

กองชําง 

86 โครงการจดัตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย 
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 

เพื่อสํงเสริมการ
ออกก าลังกายของ
คนในชุมชน 

บ๎านทํุง
ประทาย หมูํที่ 

13 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

87 โ ค ร ง ก า ร จั ดท า ซุ๎ ม ป ร ะ ตู
ทางเข๎าหมูํบ๎านโคกพัฒนา  
(บ๎านโคกพัฒนา หมูํที่ 14) 

เพื่อให๎ชุมชนนํา
อยูํเป็นระเบียบ
สวยงาม 

บ๎านโคก
พัฒนา หมูํที่ 

14 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

หมูํบ๎านบ๎าน
เป็นระเบียบ
สวยงาม 

ส านักปลดั 

88 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หมูํบ๎าน 
(บ๎านโคกพัฒนา หมูํที่ 14) 

เพื่อให๎ชุมชนนํา
อยูํเป็นระเบียบ
สวยงาม 

บ๎านโคก
พัฒนา หมูํที่ 

14 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

หมูํบ๎านบ๎าน
เป็นระเบียบ
สวยงาม 

ส านักปลดั 

89 โครงการติดตั้ ง เครื่ องออก
ก าลังกาย  
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนออก
ก าลังกาย 

บ๎านโคกใหมํ 
หมูํที่ 15 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

90 โครงการกํอสร๎างซุ๎มประตู
ทางเข๎าหมูํบ๎าน 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16 ) 

เพื่อให๎ชุมชนนํา
อยูํเป็นระเบียบ
สวยงาม 

บ๎านทํุงใหญํ
พัฒนา หมูํที่ 

16  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

หมูํบ๎านบ๎าน
เป็นระเบียบ
สวยงาม 

ส านักปลดั 

91 
 

โครงการตํอเติมศาลา
ประชาคมในหมูํบา๎น  
(บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที่ 17) 

เพื่อประโยชน์ใน
การใช๎งาน 

บ๎านทํุงใหญํ
เกํา หมูํที่ 17 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประโยชน์ใน
การใช๎งาน
ในชุมชน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

92 โครงการท ารั้ วและก าแพง
ภายในหมูํบ๎าน (บ๎านทุํงใหญํ
เกํา หมูํที่ 17) 

เพื่อให๎ชุมชนนํา
อยูํเป็นระเบียบ
สวยงาม 

บ๎านทํุงใหญํ
เกํา 

หมูํที่ 17 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

หมูํบ๎านบ๎าน
เป็นระเบียบ
สวยงาม 

ส านักปลดั 

93 โครงการแก๎ไขปัญหาน้ าทํวม
บ๎านนายวินัย วันศรี  
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 17) 

เพื่อน้ าไมํทํวมขัง บ๎านทํุงใหญํ
เกํา 

หมูํที่ 17 

500,000 500,000 500,00 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

น้ าไมํทํวมขัง ส านักปลดั 

94 โครงการอุดหนุนกลุํมอาชีพ
เพาะเห็ดนางฟ้า บ๎านกระมอล 
หมูํที่7 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได๎เพิ่มขึ้น 

ประชาชน 
เยาวชน บ๎าน 

กระมอล  
หมูํที่ 7 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

95 โครงการกํอสร๎างซุ๎มประตู 
ทางเข๎าหมูํบ๎าน หมูํ ท่ี 6 

เพื่อความเป็น 
ระเบียบ
เรียบร๎อย ของ
บ๎านเมือง 

กว๎าง 6 เมตร 
สูง 6 เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

บ๎านเมืองมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อย 

กองชําง 

96 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด
รอบหมูํบ๎าน (บ๎านทุํงใหญํ
พัฒนา หมูํที่ 16) 

เพื่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

รายละเอียด
ตามที่ อบต. 

ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566          

(บาท)          
2567      
(บาท)       

2568       
(บาท)      

2569       
(บาท)       

2570       
(บาท)       

97 โครงการเสียงตามสายรอบ 
หมูํบ๎าน (บ๎านทุํงใหญํพัฒนา  
หมูํที่ 16) 

เพื่อประชาชนได๎ 
ยินเสียงประ
สัมพันธ์ภายใน 
หมูํบ๎าน 

บ๎านทํุงใหญํ 
พัฒนา หมูํที่  

16 

500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนได๎
ยินเสียงประ
สัมพันธ์
ภายใน
หมูํบ๎าน 

ส านักปลดั 

98 โ คร งการกํ อสร๎ า งห๎ อ งน้ า
สาธารณะในศาลาประชาคม  
(บ๎านประทาย หมูํที่ 3) 

เพื่ออ านวย
ความสะดวกแกํ
ประชาชนท่ีมา
ใช๎บริการ
ประชาชน 

บ๎านประทาย 
หมูํที่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

อ านวยความ
สะดวกแกํ
ประชาชน
ที่มาใช๎
บริการ
ประชาชน 

กองชําง 

รวม รวม 98 โครงการ   33,075,100 29,575,100 29,035,100 29,575,100 29,575,100    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ก. ยุทศสาตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวติที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมละคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายใน
การบริหารสถานศึกษา 

1. เพื่อเด็ก
นักเรียนมีอาหาร
รับประทาน
ครบถ๎วน 
2. เพื่อเด็ก
นักเรียนมีวสัดุ
การศึกษาหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบ
นักเรียนท่ีเพียงพอ
และเหมะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต. 

ทุํงใหญ ํ

1,700,000 1,600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร๎อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เด็กกํอนวัย
เรียนมีอาหาร
รับประทาน
ครบถ๎วนและ
สุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรงมีวัสดุ
การศึกษา 
หนังสือเรียน
อุปกรณ์การ
เรียน 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

2 โครงการวันเด็กแหํงชาติ เพื่อเป็นขวัญและ 
ก าลังใจให๎เด็กและ
สํงเสริมให๎เด็กเห็น
ความส าคญัของ
ตนในการพัฒนา
ชุมชน 

เด็กและเยาวชน 
ต าบลทุํงใหญ ํ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

เด็กเห็น
ความส าคญั
ของตนเองใน
การพัฒนา
ชุมชนละ
สังคม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเด็กนักเรยีน
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

ศพด. สังกัด อบต. 
ทุํงใหญํและ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขตต าบล
ทุํงใหญํ 

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีมี
สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

เด็กกํอนวัย
เรียนมสีุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

4 โครงการชุมชนรํวมใจเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวัน 

1. เพื่อให๎นักเรียน
โรงเรียนบ๎าน
ประทายได๎รับสาร 
อาหารที่มี
ประโยชน์ตาม
หลักโภชนาการ 

เชิงปริมาณ 
-นักเรียนโรงเรียน
บ๎านประทาย 
ระดับชั้นอนุบาล
2-มัธยมศึกษาปีท่ี 
3 จ านวน 190 คน 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 1. นักเรียน
โรงเรียนบ๎าน
ประทาย
ระดับชั้น
อนุบาล2 – 
มัธยมศึกษา 

1. นักเรียน
โรงเรียนบ๎าน
ประทายทุก
คนได๎รบั
อาหารที่มี
ประโยชน์ตาม 

กอ. รมน. รร.
บ๎านประทาย 
อบต. ทุํงใหญํ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  สํงเสริมให๎มี
สุขภาพรํางกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์
2. เพื่อสํงเสรมิให๎
นักเรียนบ๎าน
ประทายรบัรู๎ ซึม
ซับ และปฏบิัติตน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. เพื่อสร๎างศูนย์
การเรยีนรู๎ให๎กับ
นักเรียนโรงเรียน
บ๎านประทายและ 

- ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลทุํงใหญํ 
อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
ทุกคน 
เชิงคุณภาพ 
-นักเรียนโรงเรียน
บ๎านทํุงประทาย
ทุกคนได๎รับอาหาร
ที่มีสารอาหาร มี
ประโยชน์ตาม
หลักโภชนาการ 
-นักเรียนโรงเรียน
บ๎านทํุงประทาย
ทุกคนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรง
สมบูรณ ์

     ปีท่ี 3 จ านวน 
190 คน คิด
เป็นร๎อยละ 
100 
2. ประชาชน
ในพื้นที่ต าบล
ทุํงใหญํ 
อ าเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ คิด
เป็นร๎อยละ 
80 

หลักโภคชนา
การครบถ๎วน
และมสีุขภาพ
รํางกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ ์
2. นักเรียน
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงประทาย
เกิดความ
เข๎าใจและ
สามารถปฏิบัติ
ตนตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงได ๎
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลทุํงใหญํ
อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

- นักเรียนโรงเรียน
บ๎านประทายเกิด
ความรับรูซ๎ึมซับ
และปฏิบตัิตนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ได ๎

      3. โรงเรียน
บ๎านประทาย
มีศูนย์เรยีนรู๎
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงท่ี
หลากหลาย
และเป็นแหลํง
เรียนรู๎ให๎
นักเรียนและ
ประชาชนใน
พื้นที่ได๎เรยีนรู๎
อยํางยั่งยืน 

 

5 โครงการซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดทูน
สถาบันกระมหา
กษัตริย ์

จ านวน 5 ซุ๎ม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละคามพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เทิดทูน
สถาบันพระ
หมากษัตรยิ ์

กองการ 
ศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให๎กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขตต าบลทุํงใหญํ 

เพื่อเด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน
ครบถ๎วนและ
สุขภาพรํางกาย
แข็งแรง 

นักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ใน
เขตต าบลทุํงใหญ ํ

5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ร๎อยละของเด็กที่
ได๎ รั บประทาน
อาหารครบถ๎วน
แ ล ะ สุ ข ภ า พ
รํางกายแข็งแรง 

เด็กนักเรยีนมี
อาหาร
รับประทาน
ครบถ๎วนและ
สุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 อุดหนุนโครงการเพิ่มขนาดหม๎อ
แปลงไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านโคก  

เพื่อความสะดวก
ในการให๎บริการ
ประชาชน 

หม๎อแปลงไฟฟ้า 
ขนาด 50 kva 
จ านวน 1 หนํวย 

300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ
อยํางทันทํวงที 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียนเพื่อความก๎าวหน๎า  
สูํประชาคมอาเซียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียนเพื่อ
ความก๎าวหนา๎สูํ
อาเซียน 

นักเรียนช้ัน ป.4-6 
โรงเรียนบ๎าน 
กระมอล 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ร๎อยละ 80 ของ
นักเรียนชั้น 4-6 
โรงเรียนบ๎านกระ
ม อ ล  ก ล๎ า
แสดงออกในการ
ใช๎ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนชั้น ป.4-
6 มีความรู๎มี
ทักษะในการ
ปฏิบัติจริงและ
มั่นใจกล๎า
แสดงออกในการ
ใช๎ภาษอังกฤษ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

9 อุดหนุนโครงการการแขํงขันกีฬา
ภายในโรงเรียนบ๎านประทาย 

1.เพื่อเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ๎าน
ประทาย ได๎รับ
การพัฒนาด๎าน
รํางกาย อารมณ์
สังคมและ
สติปัญญา รู๎แพ๎ รู๎
ชนะ รู๎อภัยมีน้ าใจ
นักกีฬา 

- นักเรียน รร. 
บ๎านประทาย
จ านวน 200 คน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 100 ของ
นั ก เ รี ย น ที่ เ ข๎ า
รํวมการแขํงขัน 

นักเรียน
โรงเรียนบ๎าน
ประทายมี
สุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรงจาก
การเลํนกีฬา
และมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 อุดหนุนโครงการวันเด็กแหํงชาติ
โรงเรียนบ๎านประทาย 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎ใหเ๎ด็กกล๎า
แสดงออกอยําง
สร๎างสรรค์และ
ตระหนักในหน๎าท่ี
และเด็ก 

-นักเรียน รร. บ๎าน
ประทาย จ านวน 
200 คน  

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนร๎อย
ละ 100 ได๎
เรียนรู๎อยําง
สร๎างสรรค ์

นักเรียน
โรงเรียนบ๎าน
ประทายได๎
เรียนรูผ๎ําน
กิจกรรมและ
ประสบการณ์
ตรง 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

11 อุดหนุนโครงการการแขํงขันกีฬา
ภายในโรงเรียนบ๎านทุํงใหญํมํวง 
(คุรุราษฎร์บ ารุง) 

1. เพื่อเด็ก
นักเรียนโรงเรียน
บ๎านทํุงใหญํมํวง 
(คุรุราษฎร์บ ารุง) 
ได๎รับการพัฒนา
ด๎านรํางกาย
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญหารู๎แพ๎
รู๎ชนะ รู๎อภัยมี
น้ าใจนักกีฬา 
2. เพื่อเด็ก
นักเรียนมีอุปกรณ์
กีฬาท่ีเพียงพอใน
การเรยีนรู๎และ
ฝึกซ๎อม 

- นักเรียน รร. 
บ๎านทํุงใหญํมํวง 
(คุรุราษฏร์บ ารุง) 
จ านวน 300 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละ 100 ของ
นั ก เ รี ย น ที่ เ ข๎ า
รํวมการแขํงขัน 

นักเรียน
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงใหญํมํวง 
(คุรุราษฎร์
บ ารุง) มี
สุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรงจาก
การเลํนกีฬา
และมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

12 อุดหนุนโครงการวันเด็กแหํงชาติ
โรงเรียนบ๎านทํุงใหญํมํวง  
(คุรุราษฎร์บ ารุง) 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎ใหเ๎ด็กกล๎า
สร๎างสรรค์และ
ตระหนักในหน๎าท่ี
และเด็ก/เยาวชน
ที่ด ี

- นักเรียนโรงเรียน
บ๎านทํุงใหญํมํวง 
(คุรุราษฎร์บ ารุง) 
จ านวน 300 คน  
- เด็กในเขต
บริการ จ านวน 
100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 นักเรี ยนร๎อย
ล ะ  1 0 0  ไ ด๎
เ รี ยนรู๎ อยํ า ง
สร๎างสรรค์ 

นักเรียน
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงใหญํมํวง 
(คุรุราษฎร์
บ ารุง/เด็กใน
เขตบริการได๎
เรียนรูผ๎ําน
กิจกรรมและ
ประสบการณ์
ตรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการเข๎าคํายลูกเสือเนตร
นารีโรงเรียนบ๎านทุํงใหญํมํวง 
(คุรุราษฎร์บ ารุง)  

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรู๎ใหเ๎ด็กกล๎า
แสดงออกใน
กิจกรรมที่
สร๎างสรรคฝ์ึก
ความมีระเบียบ
วินัย 

- นักเรียน รร. 
บ๎านทํุงใหญํมํวง 
(ครุราษฎร์บ ารุง) 
จ านวน 240 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรี ยนร๎อย
ล ะ  1 0 0  ไ ด๎
เ ข๎ า รํ ว ม
กิ จกรรม เข๎ า
คํายพักแรมฯ 

นักเรียนโรงเรียน
บ๎านทุํงใหญํมํวง 
(คุรุราษฎร์บ ารุง/
เด็กในเขตบริการ
ได๎เรียนรู๎ผําน
กิจกรรมและ
ประสบการณ์
ตรง 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

14 อุดหนุนโครงการพัฒนาแหลํง
เรี ยนรู๎ และจัดหาเครื่ อง เลํน
ระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา
โรงเรียนบ๎านทํุงใหญํมํวง  
(คุรุราษฎร์บ ารุง) 

เพื่อสํงเสริมการ
เรียนรูร๎ะดับ
ปฐมวัย/
ประถมศึกษา 

นักเรียนโรงเรียน
บ๎านทํุงใหญํมํวง 
(คุรุราษฎร์บ ารุง) 
จ านวน 220 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรี ยนร๎อย
ละ 100 ได๎ ใช๎
ประโยชน์จาก
แหลํ ง เรี ยนรู๎
และสนามเด็ก
เ ลํ น ภ า ย ใ น
โรงเรียน 

สํงเสริม
พัฒนาการ
ทางการเรียนรู๎
ของเด็ก
ปฐมวัย
โรงเรียนบ๎าน
ทุํงใหญํมํวง 
(คุรุราษฎร์
บ ารุง) 

กอง 
การศึกษาฯ 

15 อุดหนุนโครงการแขํงขันกีฬา
ก ลุํ ม โ ร ง เ รี ย น พ น ม ด ง รั ก 
(นักเรียนในเขตบริการ จ านวน 
21 โรงเรียน) 

1. เพื่อให๎นักเรียน
ในเขตบริการกลุํม
โรงเรียนพนมดง
รักจ านวน 21 
โรงเรียน ไดร๎ับ
การพัฒนาด๎าน
รํางกาย อารมณ์ 
สังคมและ  

นักเรียนในเขต
บริการของกลุํม
โรงเรียนพนมดง
รัก จ านวน 3,000 
บาท 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียนในเขต
บ ริ ก า ร ก ลุํ ม
โรงเรียนพนม
ดงรักร๎อยละ 
90  เ ข๎ า รํ ว ม
ก า ร แ ขํ ง ขั น
กีฬา กีฬากลุํม 

นักเรียนในเขต
บริการกลุํม
โรงเรียนพนม
ดงรักสุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรงจาก
การเลํนกีฬา 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  สติปัญญา รู๎แพ ๎รู๎
ชนะ รู๎อภยัมีน้ าใจ
นักกีฬา 
2. เพื่อเด็กนักเรียนมี
อุปกรณ์กีฬาเพียงพอ
ในการเรียนรู๎และ
ฝึกซ๎อม 
3. สํงเสริมให๎นักเรียน
ได๎เข๎ารํวมการแขํงขัน
ในระดับสูงขึ้น เชํน 
การแขํงขันระดับ 
สพป.ศรีสะเกษ เขต 
4 การแขํงขันระดับ
จังหวัดการแขํงขัน
ระดับเยาวชน
แหํงชาติ 

       มีน้ าใจเป็น
นักกีฬาและ
สํงเสริมให๎
นักเรียนเข๎า
รํวมการ
แขํงขันใน
ระดับสูงขึ้น 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

16 อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร เ ข๎ า คํ า ย
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ เ น๎ น ทั ก ษ ะ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ด ล อ ง ท า ง
วิทยาศาสตร์ 

เพื่อนักเรียนมี
ความรู๎ 
ความสามารถใน
กระบวนการ
ทดลอง
วิทยาศาสตร ์

นักเรียนช้ัน ป.4-6 
โรงเรียนบ๎าน 
กระมอล 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 ผ ล ส๎ ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนใน
วิชาวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนชั้น 
 ป.4-6 

นักเรียนมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจและ
ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร ์

กอง 
การศึกษาฯ 

17 อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน 

เพื่อให๎นักเรียนมี
ความรู๎ทักษะใน
การปฏิบัตจินตาม 
พิธีกรรม คณุธรรม 
จริยธรรม 

นักเรียนช้ัน ป.4-6 
โรงเรียนบ๎าน 
กระมอล 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ร๎อยละ 90 
ปฏิบัติตนเป็น
คนดีของสังคม
และอยูํรํวมกับ
ผู๎อื่นอยํางมี
ความสุข 

นักเรียนมี
ความรู๎ มี
ทักษะในการ
ปฏิบัติตาม
พิธีกรรมและ
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

18 อุดหนุนโครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ในการเรียน 
(โรงเรียนบ๎านกระมอล) 

เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎
ในในโรงเรียน ปลูกฝัง
ให๎ผู๎เรียนมีจติส านกึใน
การอนรุักษ์ 

นักเรียนโรงเรียน 
บ๎านกระมอลฯ 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 จ านวนนักเรียนที่
ได๎รับประโยชน์
จากการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ 

นักเรียนมีแหลํง
เรียนรู๎ที
เหมาะสม 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

19 อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสร๎างแหลํง
เรียนรูด๎๎าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข๎าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ครูและนักเรียน
โรงเรียนบ๎าน 
ทุํงใหญํ จ านวน 
400 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครูและนักเรียน
ร๎ อ ย ล ะ  8 0 
สามารถน าปลัก
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง ไ ป
ประยุ ก ต์ ใช๎ ใ น
ชีวิตประจ าวันได๎ 

ค รู แ ล ะ
นั ก เ รี ย น มี
แหลํ ง เรี ยนรู๎
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงและ
น า ไ ป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

กอง 
การศึกษาฯ 

20 อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให๎นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์าม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ครูและนักเรียน
โรงเรียนบ๎าน
ประทาย จ านวน 
400 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ครูและนักเรียน
ร๎อยละ 80 
สามารถน าปลกั
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎ 

นั ก เ รี ย น
ส า ม า ร ถ น า
แ น ว ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงมาใช๎
ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

21 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู๎เรียน 

เพื่อผู๎เรยีนมีการ
พัฒนาตนเอง รู๎จัก
แสวงหาความรู๎
และแสดงออกซึ่ง
ความสามารถท่ี
ตนเองถนัดอยําง
ตํอเนื่อง 

นักเรียนโรงเรียน
บ๎านรํองตาซุน 

80,000 20,000 20,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 100 ของ
นั ก เ รี ย น ที่ เ ข๎ า
รํ วมกิ จกรรมมี
คุณลักษณะอัน
พึ่งประสงค์ผําน
เกณฑ ์

ผู๎ เ รี ยนมี การ
พัฒนาตนเอง 
รู๎ จักแสวงหา
ความรู๎  และ
แสดงออกซึ่ ง
ความสามารถ
ที่ตนเองถนัด
อยํางตํอเนื่อง 

กอง 
การศึกษาฯ 

22 อุดหนุนโครงการสร๎างแหลํง
เรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

เพื่อนักเรียนมี
ความด๎าน
เกษตรกรรมและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได ๎

นักเรียนโรงเรียน
บ๎านโคก อสพป.
32 

50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละ 90 
ของ นักเรียน
ที่เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎ด๎าน
เกษตร 

นั ก เ รี ย น มี
ค ว า ม รู๎ ด๎ า น
เกษตรกรรม
และสามารถ
น า ไ ป
ประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

23 อุดหนุนโครงการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎และปรับสภาพแวดล๎อม
ระดับปฐมวัย 

เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการ
ทางการเรียนรู๎ของ
เด็กปฐมวัย 

นักเรียนโรงเรียน 
บ๎านโคก อสพป.
32 

50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 นักเรียนร๎อยละ 
1 0 0  ไ ด๎ ใ ช๎
ประ โยชน์ จ าก
แ ห ลํ ง เ รี ย น รู๎
ภายในโรงเรียน 

สํ ง เ ส ริ ม
พั ฒ น า ก า ร
เรียนทางการ
เรียนรู๎ 

กอง 
การศึกษาฯ 

24 อุดหนุนโครงการเพิ่มทักษะ
กระบวนการเรียนรู๎ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
การเรยีนการสอน 
ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ๎

นักเรียนโรงเรียน
บ๎านโคก อสพป.
32 

50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 นักเรียนร๎อยละ
100ได๎เกิดการ
เรียนรู๎จากการ
ด าเนินกิจกรรม
ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลาเรียนรู๎ 

สํ ง เสริมและ
ส นั บ ส นุ น
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู๎ 

กอง 
การศึกษาฯ 

25 อุ ดหนุ น โ ค ร งก า รยกระดั บ
ผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพนักเรียน 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
การเรยีนการสอน 
ลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู ๎

นักเรียนโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. ระดับ 
ป.1-ม.3 

50,000 10,000 10,000 50,000 50,000 นักเรียนในระดับ 
ป.1-3 ในเขต
ต าบลทุํงใหญํ ไมํ
ต่ ากวาํร๎อยละ 
80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน5
กลุํม 

ย ก ร ะ ดั บ
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียน 
5 กลุํ มสาระ
การเรี ยนทุก
ร ะ ดั บ ช้ั น ใ ห๎
สูงขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

26 โครงการเสริมทักษะอนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อปลูกฝังการมี
เจตคตติํอการมี
สํวนรํวมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
4-6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-
3 โรงเรียนบ๎าน 
ทุํงใหญํมํวงฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง
นั ก เ รี ย น ที่ เ ข๎ า
รํวมกิจกรรม 

นักเรียนรู๎คุณ
คํ า ข อ ง
สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม
และตระหนัก
ถึงผลกระทบ
ที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล๎อม 

กอง 
การศึกษาฯ 

27 อุดหนุนโครงการชุมชนรํวมใจ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  

เพื่อให๎นักเรียน
บ๎านปะทายได๎รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์ตาม
หลักโภชนาการ 

นักเรียน รร.บ๎าน
ปะทาย ช้ัน
อนุบาล 2-
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 190 คน 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง
นั ก เ รี ย น ที่ เ ข๎ า
รํวมกิจกรรม 

นักเรียนบ๎าน
ปะทายได๎รับ
สารอาหารที่มี
ประโยชน์ตาม
ห ลั ก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

28 อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม
นักเรียน 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม  

-นักเรียน รร.บ๎าน
ทุํงใหญํคุรุราษฏร ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของ
นักเรียนที่เข๎า
รํวมกิจกรรม 

เ พื่ อ ป ลู ก ฝั ง
คุณธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  จริยธรรม ให๎
นักเรียนรูจ๎ักน า
หลักธรรมไปใช๎ใน
การด ารงชีวิต 

จ านวน 129 คน 
-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 18 คน  
รวม 147 คน 

      จริยธรรม ให๎
นักเรียนรูจ๎ัก
น าหลักธรรม
ไปใช๎ในการ
ด ารงชีวิต 

 

29 อุดหนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ 
วิถีพอเพียง  

เพื่อต๎องการให๎
นักเรียน บุคลากร 
ชุมชนศึกษา
กระบวนการ
พัฒนาการท า
เกษตรอินทรีย ์

บุคลากรโรงเรียน
และผูป๎กครอง
แกนน า 

74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง
นั ก เ รี ย น ที่ เ ข๎ า
รํวมกิจกรรม 

-นักเรียนและ
ผู๎ปกครองได๎
ฝึ ก ทั ก ษ ะ
อาชีพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

30 อุดหนุนโครงการวิถีพุทธ/คําย
พุทธธรรม 

เพื่อให๎นักเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
ระเบียบวินยัมาก
ขึ้น 

นักเรียนชั้น ป.4—ม.
3 โรงเรียนบ๎านโคก 
(อสพป.32) จ านวน 
146 คน  ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 15 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร๎อยละของ
นักเรียนที่เข๎า
รํวมกิจกรรม 

นั ก เ รี ย น มี
คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและ
ระเบียบวินัย
มากขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

31 อุดหนุนโครงการวัยรุํน วัยใส
หํางไกลยาเสพติด อดเปรี้ยวไว๎
กินหวาน (UP TO ME) 

เพื่อให๎นักเรียนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
และคํานิยมที่
เกี่ยวข๎องกับสาร
เสพติด 

นักเรียนช้ัน
ประถม ป.5-
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนบ๎านโคก 
(อสพป.32) 
จ านวน 120 คน 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง
นั ก เ รี ย น ที่ เ ข๎ า
รํวมกิจกรรม 

นักเรียนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจและ
คํานิยมที่
เกี่ยวข๎องกับ
สารเสพตดิ 

กอง 
การศึกษาฯ 

32 โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เด็ก
ปฐมวัยท๎องถิ่นไทยผํานการเลํน  

เพื่อนักเรียนได๎
เรียนรู๎ เพิ่มทักษะ 
ผํานการเลํน 

เด็กนักเรยีน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.  
ทุํงใหญํ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
นักเรียนที่เข๎า
รํวมกิจกรรม 

นักเรียนได๎
เรียนรู๎ เพิ่ม
ทักษะ ผําน
การเลํน 

กอง 
การศึกษาฯ 

33 โครงการสํงเสริมศักยภาพ 
การจัดการศึกษาท๎องถิ่น 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูเ๎รียน
และผูส๎อน 

ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
กิจกรรม 

พัฒนา
ศักยภาพ
ผู๎เรยีนและ
ผู๎สอน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

34 โครงการเสริมทักษะการจัดการ
เรียนการสอนของครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์ 

เพื่อสํงเสริมทักษะ
การเรยีนการสอน
ของครูศูนย์พัฒนา
เล็ก 

ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด 
อบต. ทุํงใหญํ
หรือตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ร๎อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

เด็กปฐมวัยมี
สถานที่ในการ
จัดกิจกรรม 

กองชําง 

35 อุดหนุนโครงการสํงเสริมการ
เรียนรู๎พหุปัญญาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน 
บ๎านกะมอล (กรป.กลางประชา
อุทิศ) 

1.เพื่อฝึกอาชีพและมี
รายได๎ระหวํางเรียน 
2. เพื่อน าผลผลิตมา
ประกอบเป็นอาหาร
กลางวันให๎นักเรียน 
3. เพื่อให๎นักเรียน
รู๎จักการใช๎ชีวิตที่
พอเพียงมีความรู๎
ความสามารถที่
ตนเองสนใจ 

-นักเรียน คณะครู 
บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนและ
ผู๎ปกครองแกนน ามี
ความรู๎
ความสามารถใน
การประกอบอาชพี
คิดเป็นร๎อยละ 90 
-นักเรียนมีทักษะ
อาชีพและมีรายได๎
ระหวํางเรียน คิด
เป็นร๎อยละ 90 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 -นักเรียน 
คณะคร ู
บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน
และผู๎ปกครอง
แกนน ามี
ความรู๎
ความสามารถ
ในการ
ประกอบอาชีพ
คิดเป็นร๎อยละ 
90 
-นักเรียนมี
ทักษะอาชีพและ
มีรายได๎ระหวําง
เรียน คิดเป็น
ร๎อยละ 90 

-นั ก เ รี ย น มี
ความประหยัด 
แ ล ะ ใ ช๎
ท รั พ ย า ก ร
อยํางค๎ุมคํา 
-นั ก เ รี ย น มี
ทั ก ษ ะ ก า ร
ป ร ะ ก อ บ
อาชีพ 
-สถานศึกษามี
การประกอบ
กิจกรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

36 อุดหนุนโครงการสํงเสริมการ
เรียนรูต๎ามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนบ๎านทํุงใหญํ
มํวง (คุรุราษฎรบ์ ารุง) 

-เพื่อให๎ผู๎เรียนมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 .  นั ก เ รี ย น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-
3 จ านวน 57 คน 
2. ครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
จ านวน 18 คน 
รวม 75 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง
นั ก เ รี ย น 
บุคลากรที่ เข๎า
รํวมกิจกรรม 

นั ก เ รี ย น แ ล ะ
บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษามี
ค ว า ม รู๎ ค ว า ม
เข๎ า ใจ ในหลัก
ป รั ช ญ า
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ  

 

37 อุดหนุนโครงการสร๎างความ
รํวมมือในอบรมการเลี้ยงดูเพื่อ
พัฒนาทักษะสมอง
EF(Executive Function)
นักเรียน 

อบรมให๎ความรู๎แกํ
ผู๎ปกครองนักเรยีน
โรงเรียนบ๎านปะ
ทายในการพัฒนา
ทักษะสมองEF 

1.ผู๎ปกครอง
นักเรียน จ านวน 
120 มีความรู๎
ความเข๎าใจ
สามารถอบรม
เลี้ยงดลููกหลาน
ให๎มี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของ
ผู๎ปกครองมี
ความรู๎ความ 

นักเรียน 
จ านวน 184 
คน มีทักษะ 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดวําจะไดร๎ับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  (Executive 
Function)
นักเรียน
โรงเรียนบ๎านปะ
ทาย 

ทักษะสมอง 
EF(Executive 
Function) ได๎
อยํางวิธี 
2.นักเรียน 
จ านวน 184 คน 
มีทักษะสมอง 
EF(Executive 
Function) ที่
เหมาะสมกับ
ชํวงวัย 

     เข๎าใจในการ
อบรมเลี้ยงดู
ลูกหลานได๎
อยํางถูกวิธี
ในการ
พัฒนา
ทักษะสมอง 
EF 
(Executive 
Function) 
ได๎อยํางถูก
วิธี 

สมอง EF 
(Executive 
Function) 
ที่เหมาะสม
กับชํวงวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 37 โครงการ   12,755,000 12,185,000 12,585,000 12,735,000 12,735,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่งคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การเสริใสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
    2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
       2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โครงการฝึกอบรมโทษของยา
เสพติ ด และวิ ธี ป้ อ งกั นหรื อ
หลีกเลี่ยงการเสพยาเสพติด 
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 

เพื่อให๎เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู๎
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพตดิและวิธี
ป้องกันหรือ
หลีกเลี่ยงการเสพ
ยาเสพตดิ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จ านวน
อยํางน๎อย 150 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

2 โครงการจุดบริการประชาชน เพื่อบริการ
ประชาชนในชํวง
เทศกาลส าคัญ
ตํางๆ เชํน 
เทศกาลปีใหมํ 
สงกรานต ์

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนอยําง
น๎อยปีละ 2 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

1.เพื่อสร๎างความรู๎
ความเข๎าใจในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีให๎
สมาชิก อปพร. 
สามารถชํวยเหลือ
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได๎อยํางถูกต๎อง
และเหมาะสม 
2. เพื่อบรรเทา
และลดการสูญเสีย 

จัดฝึกอบรม
ประชาชน
กลุํมเป้าหมายใน
พื้นที่เขตปกครอง
ขง 4 องค์การ
บริหารสํวนต าบล
ทุํงใหญํ จ านวน 
จ านวน รุํนๆ ละ 
69 คน 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการม
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

1. อาสาสมัคร
ที่ผํานการ
ฝึกอบรมไป
แล๎วสามารถ
ชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภยัได๎
อยํางถูกต๎อง 
2. อาสาสมัคร
ที่ผํานการ
ฝึกอบรมไป 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  กรณีเกดิภัยพิบตัิ
หรือสาธารณภัย
ตํางๆ 
3.เพิ่มเพิ่มกอง
ก าลังฝ่ายพลเรือน
ส าหรับชํวยเหลือ
งานภาครัฐในด๎าน
ตํางๆ 
4. เพื่อตอบสนอง
นโยบาย
กระทรวงมหาดไท
ยในการเพิ่ม
ศักยภาพเครือขําย
การป้องกันภัย 

       แล๎ว มีความ
มั่นใจและ
เชื่อมั่นใน
ตัวเองมากขึ้น 
3. อาสาสมัคร
ที่ผํานการ
อบรมไปแล๎ว
สามารถ
บรรเทาสา
ธารณภัยและ
ลดความ
สูญเสียกรณี
เกิดภัยพิบตัิ
สามารถให๎
ความ
ชํวยเหลือได๎
ทันท ี
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชํวงเทศกาลสงกรานต์  

1. เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนไนชํวง
เทศกาลสงกรานต ์
2. เพื่อรณรงค์ให๎
ประชาชนเกิดการ
ตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช๎
ลดใช๎ถนน 
3. เพื่อให๎เป็นจุด
แวะพักแกํ
ประชาชนไดผ๎ํอน
คายความเหนื่อย
ล๎าระหวํางการเกดิ
ทาง 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลทุํงใหญ ํ

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 ลดจ านวน
อุบัติเหตุใน
พื้นที่องค์การ
บริหารสํวน
ต าบลทุํงใหญํ
ในชํวงเทศกาล
สงกรานต ์

1. สร๎างความ
มั่นใจและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ลดการเกดิ
อุบัติเหตุทาง
ถนนในเขต
องค์การ
บริหารสํวน
ต าบลทุํงใหญํ
ในชํวงเทศกาล
สงกรานต ์
3. สร๎าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหวําง 

ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

          ประชาชน 
4. ป้องกันเหตุ
สาธารณภัย
และอุบัตเิหตุที่
อาจเกิดขึ้นได๎
ทันทํวงที 

 

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 

1. เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชํวง
เทศกาลปีใหม ํ
2. เพื่อรณรงค์ให๎
ประชาชนเกิด
ความตื่นตัวและ
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช๎
รถใช๎ถนน 
 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลทุํงใหญ ํ

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 ลดจ านวน
อุบัติเหตุใน
เขตพื้นท่ี
องค์การ
บริหารสํวน
ต าบลทุํงใหญํ
ในชํวงเทศกาล
ปีใหมํ 

1. สร๎างความ
มั่นใจและ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ลดการเกดิ
อุบัติเหตุทาง
ถนนในเขต
องค์การ
บริหารสํวน
ต าบลทุํงใหญ ํ

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  3. เพื่อให๎เป็นจุด
แวะพักแกํ
ประชาชนไดผ๎ํอน
คายความเหนื่อย
ล๎าระหวํางการเกดิ
ทาง 
4. เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในเขต
ต าบลทุํงใหญ ํ

       สงกรานต ์
3. สร๎าง
ความสัมพันธ์
อันดีระหวําง 
ประชาชน 
4. ป้องกันเหตุ
สาธารณภัย
และอุบัตเิหตุที่
อาจเกิดขึ้นได๎
ทันทํวงที 

 

6 โครงการสํงเสริมความรู๎เกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ขั้นต๎นแกปํระชาชน 

1.เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจด๎านการ
ป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัย
สามารถแก๎ไข 

ฝึกอบรมผู๎น า
ชุมชนเยาวชน 
ข๎าราชการ
พนักงาน ลูกจ๎าง
องค์การบริหาร
สํวนต าบลทุํงใหญ ํ

10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 จ านวนผู๎เข๎า
รับการ
ฝึกอบรมไมํ
น๎อยกวําร๎อย
ละ 80 

1.ผู๎ผํานการ
ฝึกอบรมมี
ความรู๎ความ
สมารถ มี
ความเข๎าใจ
สามารถเป็น
วิทยากรให๎ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  ปัญหาเฉพาะหน๎า
ได๎ เมื่อประสบเหตุ
อัคคีภัย 
2. เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ ความรู๎
ด๎านการป้องกัน
ภัยและระงับ
อัคคีภัยและ
สามารถถํายทอด
ความรู๎ให๎แกํ
ประชาชน 
3. เพื่อสร๎าง
วิทยากรประจ า
ท๎องถิ่นให๎ความรู๎
แกํประชาชนด๎าน
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลทุํงใหญํ 
จ านวนอยํางน๎อย 
34 คน จ านวน 3 
รุํน 

      ความรู๎
เกี่ยวกับ
อัคคีภัยและ
การป้องกัน
อัคคีภัยใน
เบื้องต๎นได ๎
2. ผู๎เข๎ารับ
การอบรมมี
สํวนในการ
ดูแล รักษา
และ
เตรียมพร๎อม
ในการป้องกัน
อัคคีภัยและ 
รับมือกับ
อัคคีภัยที่อาจ
เกิดขึ้นได ๎
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

7 โครงการถนนปลอดภัยสรา๎งวินัย
จราจร 

1. เพื่อเสริมสร๎าง
วินัยจราจรให๎กับผู ๎
เข๎ารับการอบรม
ได๎เคารพกฎ
จราจร 
2. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรม มี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจในกฎจราจร
ดีขึ้น 
3. เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรมได๎
ความรู๎เกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร 
 

ฝึกอบรมผู๎น า
ชุมชนเยาวชน 
ข๎าราชการ 
พนักงาน ลูกจ๎าง
องค์การบริหาร
สวนต าบลทุํงใหญํ
ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลทุํงใหญํ 
จ านวนอยํางน๎อย 
34 คน จ านวน 3 
รุํน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู๎เข๎า
รับการ
ฝึกอบรมไมํ
น๎อยกวําร๎อย
ละ 80 

1. ชุมชนมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร๎อยขึ้น 
2. อุบัติเหตุ
ลดลง 
3. ประชาชนมี
วินับ
การจราจร 
4. ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัย 
รวดเร็ว 
สะดวกในการ
เดินทาง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  4. เพื่อฝึกความ
เป็นระเบียบให๎
เกิดขึ้นในชุมชน 
ลดการสูญเสยีชีวิต
และอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

       5. ลดการ
สูญเสียชีวิต
และทรัพยส์ิน
ทางอุบัติเหต ุ
6. ประชาชนมี
จิตส านึกมน
เรื่องความ
ปลอดภัย 
7. ผู๎เข๎ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจในการ
ใช๎รถใช๎ถนน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

8 อุดหนุนโครงการป้องกัน เฝ้า
ระวังและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน
ความเข๎าใจ
รณรงค์ให๎ผู๎เสพ ผู๎
ติดเข๎ารับการ
บ าบัดให๎ตระหนัก
ในคุณคําของคน
และเปลี่ยน
ทัศนคติไปสูํการ
ยอมรับการคืนคน
ดีสูํสังคม 

จ านวน 1 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

สร๎างภมูิคุ๎มกัน
ความเข๎าใจ
รณรงค์ให๎ผู๎
เสพ ผู๎ตดิเข๎า
รับการบ าบดั  
ให๎ตระหนักใน
คุณคําของคน
และเปลี่ยน
ทัศนคติไปสูํ
การยอมรับ
การคืนคนดสีูํ
สังคม 

ส านักปลดั 

9 อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และความปลอดภัยทางถนน 

เพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน 

จ านวน 1 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนผู๎ใช๎
รถใช๎ถนนมี
ความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

10 อุดหนุนโครงการจัดตั้ งศูนย์
ปฏิบัติการรํวม (สถานที่กลาง) 
ในการชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อให๎ศูนย์
ปฏิบัติการรํวมใน
การชํวยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

จัดหาพัสดุ 
ครุภณัฑ์และคํา
สาธารณูปโภค
ตลอดจนจ๎างเหมา
บริการเจ๎าหน๎าที่
บันทึกข๎อมูล 
เจ๎าหน๎าท่ีจัดเก็บ
ข๎อมูลรวมทั้ง
พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ข๎อมูล 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนผู๎ใช๎
รถใช๎ถนนมี 
ความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

11 โครงการป้ายรณรงค์การขับข่ี 
(บ๎านปะทาย หมูํที่ 3) 

เพื่อความ
ปลอดภัยของผู๎ใช๎
รถใช๎ถนน 

บ๎านปะทาย 
หมูํที่ 3 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ลดอุบัตเิหต ุ ส านักปลดั 

12 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ 

เพื่อพัฒนาระบบ
การป้องกันการ
เตรียมพร๎อม 

จิตอาสาภัยพิบัติ 
อบต. ทุํงใหญํ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

บรรเทาความ 
เดือดร๎อนให ๎

ส านักปลดั 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 302 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  และการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันโดยพัฒนา
ภูมิความรู๎และ
เสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งระดับชุมชน
ในการเฝ้าระวังและ
รับมือกับสาธารณภยั 
ผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
สามารถชํวยเหลือ
การปฏิบัติงานของ
เจ๎าพนักงานในการ
ป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภยั
แหํงพื้นที่โดยมี
อ านวยการทอ๎งถิ่น
เป็นผู๎ควบคุมสั่งการ 

       กับประชาชน
ที่ประสบภัย
พิบัติ 

 

13 อุดหนุนโครงการเพิ่มศักยภาพ
ผู๎น าหมูํบ๎านและแกนน าภาค
ประชาชนเพื่อป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อเพิ่มทักษะ องค์
ความรู๎และ
ประสบการณ์ด๎าน
การป้องกกันและ
แก๎ปัญหายาเสพติด 

ผู๎น าและแกนน า
หมูํบ๎านในต าบล
ทุํงใหญํ จ านวน 
10 คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู๎น า
และแกนน า
หมูํบ๎านที่เข๎า
รํวมโครงการ 

ผู๎น าและแกนน า
หมูํบ๎านมีทักษะ
องค์ความรู๎และ 
ประสบการณ์
ด๎านการป้องกัน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  แกํผู๎น าและแกน
น าภาคประชาชน 

       และแก๎ปัญหา
ยาเสพตดิ 

 

14 
 
 

อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ตํ อสู๎ เพื่ อ เอาชนะยา เสพติ ด
อ าเภอกันทรลักษ์ 

เพื่อสํงเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันยาเสพติด 

อุดหนุนโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ฯ ให๎กับ 
ศต.ส.อ. จ านวน 
ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุน 

ประชาชน
ตระหนักถึง
โทษยาเสพติด 

อ าเภอ 
กันทรลักษ์ 
(ส านักปลัด) 

15 อุดหนุนโครงการป้องกันแก๎ไข
ปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน
ป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาและเฝ้า
ระวังยาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะ
เกษ 

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันปัญหายา
เสพติดใหจ๎ังหวัด
ศรีสะเกา ปีละ 1 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้งท่ี
อุดหุน 

ประชาชน
ตระหนักถึง
โทษยาเสพติด 

จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

(ส านักปลัด) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

16 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
รํวมในการชํวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ร ะ ดั บ อ า เ ภ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย์
ปฏิบัติการรํวมในการชํวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นระดับอ าเภอ 

 เพื่อให๎ศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอ าเภอ
กันทรลักษ์เป็น
สถานที่กลางในระดับ
อ าเภอ ฯลฯ 

จัดหาพัสดุ 
ครุภณัฑ์ คํา
สาธารณูปโภค
ตลอดจนจ๎างเหมา
บริการเจ๎าหน๎าที่
บันทึกข๎อมูล
เจ๎าหน๎าท่ีพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ขอความ
ชํวยเหลือจาก
ศูนย์
ปฏิบัติการรํวม
การชํวยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

ท าให๎ศูนย์
ปฏิบัติการรํวม
ในการ
ชํวยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอ าเภอ
กันทรลักษ์
เป็นสถานท่ี
กลางในระดับ
อ าเภอ 

อ าเภอ 
กันทรลักษ์ 

17 โครงการต ารวจชุมชนสัมพันธ์
สร๎างเครือขํายพลังแผํนดิน 

เพื่อให๎ประชาชน
เข๎ามามสีํวนรํวม
ในการแก๎ไขปัญหา
ภัยในชุมชนของ
ตน 

แกนน าเครือขําย
พลังแผํนดิน
เอาชนะยาเสพติด
ในเขตต าบลทุํง
ใหญํ จ านวน 120 
คน 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวน
ประชาชน
ต าบลทุํงใหญํ
เข๎ารํวม
โครงการ 

1.ปัญหายา
เสพติดในพ้ืนท่ี
ลดลงหรือ
หมดสิ้นไป 
 

สถานี
ต ารวจภูธร
กันทรลักษ์ 
(ส านักปลัด) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

          2.เป็นแนวทาง
แก๎ไขปัญหา
อื่นๆในพ้ืนท่ี 
3.ประชามมี
สํวนรวมใน
การ
ปราบปรามยา
เสพติด 

 

18 โครงการชํวยเหลือประชาชนที่
ไ ด๎ รั บ ค ว า ม เ ดื อ ด ร๎ อ น จ า ก
อัคคีภัย 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํซึ่งได๎รับ
ความเดือดร๎อน
จากเหตุอัคคภีัย 

ชํวยเหลือ
ประชาชนผู๎ได๎รับ
ความเดือดร๎อน
จากเหตุอัคคภีัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ
ทันทํวงที 

ส านักปลดั 

รวม 18 โครงการ   1,240,800 1,240,800 1,240,800 1,240,800 1,240,800    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่ 2 การเสรมิสร๎างภูมิคุม๎กันและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ท่ี 2 การสร๎างภูมิคุม๎กันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
    2. ยุทธศาสตร์การสร๎างภมูิคุ๎มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
        2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โ คร งกา รฝึ กอบรมสํ ง เ ส ริ ม
ศักยภาพผู๎น าและกลุํม อสม. 
ต าบลทุํงใหญํ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู๎น าและ
กลุํม อสม. ต าบล 
ทุํงใหญ ํ

ผู๎น าและ อสม. 
จ านวนอยํางน๎อย 
200 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู๎น าและกลุํม 
อสม. มี
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการฉีดพํนหมอกควัน เพื่อก าจัดยุงลาย
และป้องกันการ
ระบาดของโรค
ไข๎เลือดออก 

พื้นที่หมูํท่ี 1-17 
ต าบลทุํงใหญ ํ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

จ านวนผู๎ป่วย
โรค
ไข๎เลือดออก
ลดลง 

ส านักปลดั 

3 โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน  เพื่อให๎บริการ
ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํเกี่ยวกับ 
ระบบการแพทย ์ 

ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํที่ประสบ
เหตุต๎องการความ
ชํวยเหลือเรํงดํวน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํที่ประสบ
เหตุต๎องการ
ความชํวยเหลือ
เรํงดํวน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566          

(บาท)          
2567      
(บาท)      

2568       
(บาท)      

2569       
(บาท)       

2570       
(บาท)       

4 โ ค ร งกา ร ชํ วย เหลื อผู๎ ไ ด๎ รั บ 
ผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนํา 
2019 (COVID-19) 

 เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนในเขต
ต าบลทุํงใหญํที่
ได๎รับผลกระทบ
จากต าบลทุํงใหญ ํ

 ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํ ท้ัง 17 
หมูํบ๎าน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
ชํวยเหลือ
อยํางรวดเร็ว 

ส านักปลดั 

5 โครงการอบรมประชาชนเพื่อให๎
รับรู๎สิทธิและหน๎าที่ในการใช๎
มาตรการกฎหมายสาธารณสุข 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎เบื้องต๎น
เกี่ยวกับกฎหมาย
สาธารณสุขและ
การด าเนินงาน
ของเจ๎าพนักงาน
ตามกฎหมาย 
ฯลฯ 

แกนน า หรือผู๎น า
ชุมชน ประชาชน
ทั่วไปจ านวน 68 
คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู๎
เบื้องต๎น
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
สาธารณสุข
และการ
ด าเนินงาน
ของเจ๎า
พนักงานตาม
กฎหมาย ฯลฯ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

6 โครงการสัตว์ปลอด โรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอ เจ๎าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

เพื่อสร๎างภมูิคุ๎มกัน
โรคให๎แกํสุนัขและ
แมวท่ีได๎รับวคัซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

ท าการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าในสุนัข
และแมว รวมสตัว์
อื่นในพื้นที่ต าบล
ทุํงใหญํ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสุนัขและ
แมวที่ได๎รับการ
ฉีดวัคซีน ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80 
ของเป้าหมาย 

1. สัตว์ทุกตัว
ได๎รับการฉีด
วัคซีนมี
ภูมิคุ๎มกันโรค
ได๎ 1 ป ี
2. การเกิดโรค
พิษสุนัขบ๎าใน
พื้นที่ลด
น๎อยลง 
3. การระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบ๎าลดลง 
 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

7 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนต าบล
ทุํงใหญํ 

เพื่อพัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐานต าบลทุํงใหญํ 
17 หมูํบ๎าน 

กลุํม อสม. หมูํที่ 
1-17 ต าบลทุํง
ใหญํ 

225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

งาน
สาธารณสุขมูล
ฐานมีการ
พัฒนาอยําง
ตํอเนื่อง 

ส านักปลดั 

8 โครงการจัดตั้งหนํวยกู๎ชีพ/กู๎ภัย
ต าบลทุํงใหญํ  

เพื่อให๎ประชาชน
ต าบลทุํงใหญํ
ได๎รับการชํวยใน
ยามฉุกเฉิน 

อาสาสมัคร
หนํวยงานราชการ
อื่นๆ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน
ต าบลทุํงใหญํ
ที่ประสบเหตุ
ต๎องการความ
ชํวยเหลือ
เรํงดํวน 

ส านักปลดั 

รวม 8 โครงการ   1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000 1,610,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่ 2 การเสรมิสร๎างภูมิคุม๎กันและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ท่ี 2 การสร๎างภูมิคุม๎กันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
    2. ยุทธศาสตร์การสร๎างภมูิคุ๎มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
        2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โครงการแขํงขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต๎านยาเสพติด 

เพื่อให๎ประชาชนมี
กิจกรรมรวมกัน 
ได๎ออกก าลังกาย
และเกดิความ
สามัคค ี

จัดกิจกรรมแขํงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต๎านยา
เสพติดปีละ 1 ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการออก
ก าลังกาย มี
ความสามัคคี 
มีน้ าใจเป็น
นักกีฬา 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการวันแมํแหํงชาติ เพื่อประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ตระหนักถึง 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  พระบาทสมเด็จ
พระนางเจ๎าฯ และ
บุพการี 

       ความส าคัญของ
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจ๎าฯ 
และบุพการ ี

 

3 โครงการวันพํอแหํงชาติ เพื่อประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูหํัวและ
บุพการี 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคญั
ของ
พระบาทสมเด็
จพรเจ๎าอยูํหัว 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการอนุรักษ์ประเพณีแซน
โฎนตา 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

เด็ก เยาวชน
ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํ 

500,000 500,000 500,000 10,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ตระหนักถึง
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

5 โครงการจัดการแขํงขันเดิน-วิ่ง
มินิฮาลฟ์มาราธอน เฉลิมพระ
เกียรติฯ สูํอุทยานแหํงชาติเขา
พระวิหาร 

เพื่อสํงเสริมการ
จัดการแขํงขันกีฬา
วิ่งเฉลิมพระเกียติ
สูํอุทยานแหํงชาติ
เขาพระวิหาร 

อุดหนุน 
อ าเภอกันทรลักษ์ 
จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการ
จัดการแขํงขัน
กีฬาเฉลิมพระ
เกียรต ิ

อ าเภอ 
กันทรลักษ์ 

(กองการศึกษาฯ) 

6 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี  

เพื่อสํงเสริมการ
จัดงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี 

อุดหนุน 
อ าเภอกันทรลักษ์  
จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชน
ความส าคญั
ของรัฐพิธีและ
ราชพิธี 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหมํ
และงานกาชาตดจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

เพื่อสํงเสริมการ
จัดงานเทศกาลปี
ใหมํและงาน
กาชาด 

อุดหนุน 
อ าเภอกันทรลักษ์  
จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการจัด
งานเทศกาลปี
ใหมํและงาน
กาชาด 

กอง 
การศึกษาฯ 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 313 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566          

(บาท)          
2567      
(บาท)      

2568       
(บาท)      

2569       
(บาท)       

2570       
(บาท)       

8  โครงการสนับสนุนประเพณี  
วัฒนธรรม บุญมหาชาติ  บุญ
สงกรานต์ บุญเดือนสิบ  
  

เพื่อสํงเสริมให๎ 
ประชาชนอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

บ๎านตาซุน หมูํที่ 8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ตระหนักถึง
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

กอง 
การศึกษาฯ 

9 อุดหนุนโครงการเทศกาลงาน
ผลไม๎และของดีกันทรลักษ์ 

เพื่อสํงเสริม
เศรษฐกิจของ
เกษตรกรชาวสวน
อ าเภอกันทรลักษ์ 

อุดหนุน 
อ าเภอกันทรลักษ์ 

จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการจัด
งานเทศกาล
ผลไม ๎

อ าเภอ 
กันทรลักษ์ 

(กองการศึกษาฯ) 

10 อุดหนุนโครงการเทศกาลดอก
ล าดวน จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อสํงเสริมการ
จัดงานเทศกาล
ดอก 

อุดหนุน 
อ าเภอกันทรลักษ์ 

จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการจัด
งานเทศกาล
ดอกล าดวน 

อ าเภอ 
กันทรลักษ์ 

(กองการศึกษาฯ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

11 อุดหนุนโครงการสํงเสริมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และงานประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 
 

เพื่อสํงเสริมการ
บ าเพ็ญประโยชน์
และงานประเพณ ี

อุดหนุน 
อ าเภอกันทรลักษ์ 
จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของของการ
สํงเสริม
บ าเพ็ญประ
เพ็ญประโยชน์
และงาน
ประเพณี
ท๎องถิ่น 

อ าเภอ 
กันทรลักษ์ 

(กองการศึกษาฯ) 

12 อุดหนุนโครงการการแขํงขันวิ่ง
เ ฉ ลิ ม พร ะ เ กี ย ร ติ สูํ อุ ท ย า น
แหํงชาติเขาพระวิหาร 

เพื่อสํงเสริมการ
จัดการแขํงขันกีฬา
วิ่งเฉลิมพระเกียติ
สูํอุทยานแหํงชาติ
เขาพระวิหาร 
 

อุดหนุน 
อ าเภอกันทรลักษ์ 
จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการ
จัดการแขํงขัน
กีฬาเฉลิมพระ
เกียรต ิ

อ าเภอ 
กันทรลักษ์ 

(กองการศึกษาฯ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

13 อุดหนุนโครงการวันท๎องถิ่นไทย เพื่อน๎อมร าลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเจ๎า
เกล๎าเจา๎อยูํหัวที่ได๎
โปรดเกล๎าโปรด
กระหมํอมจัดตั้ง 
“สุขาภิบาลทํา
ฉลอม”  

จัดกิจกรรมวัน
ท๎องถิ่นไทย วันท่ี 
18 มีนาคม  
ของทุกปี 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนครั้งท่ี
ได๎จัดกจิกรรม 

1.ผู๎เข๎ารํวม
โครงการได๎
เห็นถึง
ความส าคญั
ขององค์กร
ปกครอง
ท๎องถิ่น 

อ าเภอ 
กันทรลักษ์ 

(กองการศึกษาฯ) 

14 อุ ด ห นุ น กิ จ ก ร ร ม สํ ง เ ส ริ ม
ประกอบร๎องเพลงไทยลูกทุํ ง
ท๎องถิ่น 
 
 
 
 

เพื่ออนุรักษ์เพลง
ลูกทํุงไทยลูกทุํง 

อุดหนุนอ าเภอ
กันทรลักษ์ 
จ านวนปีละ 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของเพลงไทย
ลูกทํุง 

อ าเภอ 
กันทรลักษ์ 

(กองการศึกษาฯ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

15 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่น 

ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ตระหนักถึง
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

กอง 
การศึกษาฯ 

16 อุดหนุนการเป็นเจ๎าภาพจัดการ
แขํงขันกีฬาแหํงชาติ ครั้งที่ 47 
พ.ศ. 2563 “ ศรีสะเกษเกมส์” 
และการแขํงขันกีฬาคนพิการ
แหํงชาติ ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2564 

เพื่อให๎ประชาชน
เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาใน
จังหวัดศรีสะเกษ
ออกก าลังกายและ
พัฒนาขีดจ ากัด
ความสามารถดา๎น
การกีฬาของ
จังหวัดศรีสะเกษ 

อุดหนุน กทท. 
จังหวัดศรีสะเกษ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนในครั้ง
การอุดหนุน 

เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ
ด๎านการกีฬา
ของจังหวัดศรี
สะเกษ 

กทท.  
จังหวัดศรีสะเกษ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

17 โครงการจดัประเพณีงานบุญ
ตํางๆ ภายในหมูํบ๎านในเขต 
อบต. ทุํงใหญํ 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่น 

ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํ  
หมูํที่ 1-17 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ตระหนักถึง
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณ ี

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม 17 โครงการ   2,173,000 2,198,000 2,193,000 1,703,000 2,193,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่ 2 การเสรมิสร๎างภูมิคุม๎กันและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ท่ี 2 การสร๎างภูมิคุม๎กันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
    2. ยุทธศาสตร์การสร๎างภมูิคุ๎มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
        2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โครงการ เยี่ ยมบ๎านผู๎ ยากไร๎ 
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อสร๎างขวัญ
ก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตของ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ป่วยเอดส์ และผู๎
รายได๎น๎อยมีฐานะ
ยากจนในเขต
ต าบลทุํงใหญ ํ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ผู๎สูงอายุ ผู๎
พิการ ผู๎ติด
เชื้อเอดส์ และ
ผู๎ด๎อยโอกาสมี
ขวัญก าลังใจ
ในการ
ด ารงชีวิต 

ส านักปลดั 

2 โครงการสนับสนุนการสร๎าง
หลักประกันรายได๎แกํผู๎สูงอายุ 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
และสนร๎าง
หลักประกันรายได๎
ให๎แกํผู๎สูงอายุ
ต าบลทุํงใหญ ํ

ผู๎สูงอายุท่ีมสีิทธิ
ได๎รับเบี้ยยังชีพทุก
คน 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ผู๎สูงอายุท่ีมี
สิทธิไดร๎ับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

3 โครงการสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให๎แกํผู๎พิการและ
ทุพพลภาพ 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให๎กับผู๎พิการ 

ผู๎พิการ ได๎รับ
เบี้ยยังชีพทุก
คน 

3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ร๎อยละของผู๎
พิการที่
ได๎รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู๎พิการ 
ได๎รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

ส านักปลดั 

4 โครงการสนับสนุนการจํายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู๎ป่วย
เอดส์ 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให๎กับผู๎ป่วยเอดส ์

ผู๎ป่วยเอดส์ 
ได๎รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของผู๎
ติดเชื้อเอดส์
ที่ได๎รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู๎ติดเชื้อ
เอดสไ์ด๎รับ
เบี้ยยังชีพ
ทุกคน 

ส านักปลดั 

รวม 4 โครงการ   18,850,000 18,887,200 18,887,200 18,887,200 18,887,200    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสรา๎งพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
    2. ยุทธศาสตร์โครงสร๎างพื้นฐานทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล๎อม 
        2.7 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โครงการอุดหนุนขยายไฟฟ้าเพื่อ
กรเกษตรสายนายเสงิม กายชาติ 
ถึง นายเภา ทองมา  
(บ๎านโคก หมูํที่ 1) 

เพื่อขยายเขต
ระบบจ าหนาํย
ไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลติ
ภาคเกษตรของ
เกษตรกร 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

500,000 300,000 200,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช๎
อยํางเพียงพอ 
 

กองชําง 

2 โครงการอุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้า 
สาธารณะ 
(บ๎านโคก หมูํที่ 1)  

เพื่อให๎แสงสวําง 
ประชาชนใช๎ถนน  

จ านวน 30 จุด  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน  

สถานท่ี 
สาธารณะมี
แสงสวําง 
เพียงพอและ 
เหมาะสม 

กองชําง  

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 321 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

3 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 
ภายในหมูํบ๎าน สายบ๎านนาย
จันทร์ ครองเมือง   
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2)  

เพื่อขยายเขต 
ระบบไฟฟ้า  

ระยะทาง 250  
เมตร  

200,000 100,000 50,000 30,000 30,0000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

4 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูํบ๎าน ซอยบา๎นนายยศ 
ครองเช้ือ (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อขยายเขต 
ระบบไฟฟ้า 

ระยะทาง 500 
เมตร 

300,000 100,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

5 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูํบ๎าน สายนายสุทธิชัย 
ครองเมือง ถึง นายสิน ครอง
เมือง (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อขยายเขต 
ระบบไฟฟ้า 

ระยะทาง 500 
เมตร 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

6 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ซอยนางใบ นาม
แย๎ม (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อขยายเขต 
ระบบไฟฟ้า 

ระยะทาง 600 
เมตร 

300,000 200,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

7 โครงการอุดหนุนขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ซอยนายสมศรี 
ครองเมือง (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อขยายเขต 
ระบบไฟฟ้า 

ระยะทาง 300 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

8 โครงการอุดหนุนขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร ซอยนายศภุกิจ ปาน
ประชาติ (บ๎านรํอง หมูํที่  2) 

เพื่อขยายเขต 
ระบบไฟฟ้า 

ระยะทาง 400 
เมตร 

200,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

9 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ทางเข๎าป่าช๎า (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อขยายเขต 
ระบบไฟฟ้า 

ระยะทาง 400 
เมตร 

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

10 โ ค ร ง ก า รจั ด ซื้ อห ม๎ อ แป ล ง
ส าหรับไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย
ดินแดง (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อขยายเขต 
ระบบไฟฟ้า 

จ านวน 2 หนํวย 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

11 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายนางไพรัช 
ยอดสิงห์ (บ๎านรํอง หมูํที่ 2 ) 

เพื่อขยายเขต 
ระบบไฟฟ้า 

ระยะเวลา 300 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

12 โครงการอุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ (บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

13 โครงการอุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ (บ๎านปะทาย หมูํที่ 3) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

14 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายหนองจอก 
(บ๎านปะทาย หมูํที่ 3) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 700 
เมตร 

300,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

15 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูํบ๎านสายจากประปา
บ๎านปะทาย หมูํที่ 3 ถึงบ๎าน 
นายตัน เถาว์ค า บ๎าน 
ทุํงประทาย หมูํที่ 13  

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 300 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

16 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายห๎วยตะขบ 
(บ๎านปะทาย หมูํที่ 3) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 2,000 
เมตร 

500,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

17 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หนองกระเบา 
หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 200 
เมตร 

500,000 200,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

18 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร บ๎านทํุงใหญํถึง
แยกบ๎านโดนเอาว์  
(บ๎านทุํงใหญํ หมูํที่ 4) 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,800 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

19 โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บ๎านทํุงใหญํ หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

20 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายนางทอง
กลิ่น มีแสง (บ๎านทํุงใหญํ หมูํที่ 
4) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

300,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

21 โครงการอุดหนุนติดตั้ งไฟฟ้า
สาธารณะ บ๎านทํุงใหญํ หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

22 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ม.4-แยกบ๎าน
โดนเอาว์  

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

6*1,800 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

23 โครงการอุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ (บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

24 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูํบ๎าน ทางเข๎าเมรุ 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

25 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายโคกตลอด 
ถึงบ๎านซ าตะวัน (บ๎านมํวง หมูํที่ 
5) 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 2,500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

26 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูํบ๎าน สายนายเสมือน 
(บ๎านมํวง หมูํที่ 5) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 2,500 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

27 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายบ๎านมํวงไป
บ๎านประทาย หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

28 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายโคกตลอด 
หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

29 โครงการอุดหนุนติดตั้ งไฟฟ้า
สาธารณะ บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

30 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูํบ๎าน สายนายสุรตัน์ 
กุมพันธ์ หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 400 
เมตร 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

31 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายหนองแสง-
หนองบัว หมูํที่ 6 
 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

250 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

32 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายป่าช๎า บ๎าน
ผือเกํา-ถนนเขาพระวิหาร หมูํที่ 
6 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 700 
เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

33 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายป้องต ารวจ
ถึงเขตต าบลรุง หมูท่ี 6 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

34 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายจากนานาง
กุหลาบ ถึง นายฤทธิ์ ศิลาค า  
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

300,000 200,000 200,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

35 โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บ๎านกระมอล หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

36 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายทุํงตาเกียง  
(บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

37 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายทุํงนาช า 
(บ๎านตาซุน หมูํที่ 8)  

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

38 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูํบ๎าน สามแยกจาก
ศาลาประชาคมไปทางทิศใต๎  
หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 100 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

39 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายโคกตลอด  
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

40 โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

41 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรทางไปสถานสีูบ
น้ า 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,300 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

42 โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

43 โครงการอุดหนุนขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรสายนางบรรจง วัน
ศุกร์ถึงไรํนางส าเนียง (บ๎านโนน
สะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทางยาว 
1500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

44 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายนายอภิเชษฐ์ 
ระมาย ถึงไรํนางสงํา (บ๎านโนน
สะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 700 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

45 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายโตนด  
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

46 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายห๎วยไม๎งาม 
ไปช ามํวง ต.ช า  
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

47 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูํบ๎าน สายนายสุกิจ 
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

500,000 200,000 200,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

48 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร  
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

49 โครงการอุดหนุนติดตั้ งไฟฟ้า
สาธารณะ  
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

50 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายไรํนายวัชระ 
จอมค า ไปทางนายชัย คืนผล 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

51 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายห๎วยสะกุย 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 800 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

52 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายไร ํ
นายประวิทย์ กายชาติ ถึง 
นายมานะ จินดาชาต ิ
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

200,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

53 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายนายวิจิตร 
แก๎วดี ถึงนายสุรพล กายชาติ 
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

200,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

54 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายนางจันทร์
เพ็ญ แสงทอง ถึงนายโฮม บุตร
มณี (บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

200,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

55 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายจากสาม
แยกถึงนานายเทพ  
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12) 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

56 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร บ๎านโคกเหนือ 
หมูํที่ 12 
 
 
 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,200 
เมตร 

450,350 450,350 450,350 450,350 450,350 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566     

(บาท)     
2567  
(บาท)  

2568  
(บาท)  

2569  
(บาท)  

2570  
(บาท)  

57 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากบ๎านนาย
สุริยันต์ ยอดแกํน ถึงหน๎าวัดทุํง
ประทาย (บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 
13) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 850
เมตร 

500,000 250,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

58 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากสามแยกป้าย
บ๎านทํุงประทาย ถึง ทางไปบ๎าน
ผือเกํา (บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 
13) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500
เมตร 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

59 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร จากสาย 
นายมนัส จันเลาะ ไปตามทาง
บ๎านผือเกํา (บ๎านทํุงประทาย 
หมูํที่ 13) 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 600
เมตร 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

60 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ๎านนายเศษ วิมาลย์ ไป 
บ๎านนายบุญถึง เมาหวล  
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 

เพื่อให๎ความสวําง 
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 150 
เมตร 

300,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ   
พึงพอใจของ 
ประชาชน  

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง 
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

61 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ๎านนายสมนึก คะนอง ไป
บ๎านนายเขียว คะนอง  
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่13) 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 150
เมตร 

100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

62 โครงการอุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่13) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

63 โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ บ๎านโคกใต๎พัฒนา 
หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

64 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายบ๎านนายสัน 
สารศาสตร์ ไป นายนวน สาร
ศาสตร์  
(บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 400 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

65 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายหลังวัดอิน
ทราราม 
(บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 300 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

66 โครงการอุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

67 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายหลังวัดอิน
ทราราม 
(บ๎านโคกใต๎พัฒนา หมูํที่ 14) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 300 
เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

68 โครงการอุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

69 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

70 โครงการอุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ (บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 
15) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 20 จุด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

71 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ า
สายนายสังเวียน บุดดี  
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที่ 15) 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,200  
เมตร 

100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

72 โครงการหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายนายธารา 
สินพวงยิ้ม ถึงถนนลาดยาง 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,500  
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

73 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร สายนาโตนด 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500   
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

74 โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 
 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500  
เมตร  

100,000 100,000  100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

75 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สายที่ท าการ
ต ารวจชุมชนต าบลทุํงใหญ-ํ
ต าบลรุง  
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16) 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,400  
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 341 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

76 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายเขตช ามดถึง
ต าบลช า หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

77 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายนายบุญสํง 
โพธิจารย์ ถึงนายมณี ลาพันธ์ 
หมูํที่ 16 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

78 โครงการอุดหนุนติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ  
บ๎านทํุงใหญํเกํา หมูํที่ 17 

เพื่อให๎ความสวําง
แกํประชาชนท่ีใช๎
ถนน 

จ านวน 30 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

79 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร นางคุด 
 คุมมินทร ์
(บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที่ 17) 

เพื่อใหป๎ระชาชน
ได๎ใช๎ไฟฟ้าใน
การเกษตร 

จ านวน 30 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566      

(บาท)      
2567   
(บาท)   

2568   
(บาท)   

2569   
(บาท)   

2570   
(บาท)   

80 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายนายศลิป์รัตน์ 
นาคชาติ ถึงไรํนางบน (หมูํที่ 17) 

เพื่อใหป๎ระชาชน
ได๎ใช๎ไฟฟ้าใน
การเกษตร 

ระยะทาง 500 
เมตร 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎
อยําง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

81 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรแยกนายประชา 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 5) 

เพื่อใหป๎ระชาชน
ได๎ใช๎ไฟฟ้าใน
การเกษตร 

 

ระยะทาง 600 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ  
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช๎อยาํง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองชําง 

82 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร จากแยกนายยมิ 
ยี่สุํน-บ๎านนางค าฟอง ทุมมา
กรณ์ (บ๎านผือเกํา หมูํที่ 6) 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง 200  
เมตร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 

83 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายนายรังฤทธิ ์
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง 300 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)      

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566        

(บาท)        
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570     
(บาท)     

84 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรเช่ือมตํอจาก
หนอกหญ๎าลาดตรงไรํ นายทัน 
ย๎องย๎อย ถึงไรํนายเอกฤกษ์ 
เรืองเดช (บ๎านทํุงใหญํ2 หมูํที่ 9) 
 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง  
500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 

85 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
สายห๎วยสะกุย จาก นานายทอง
กลิ่น มีแสง ถึง นายสมศักดิ์ วิลัย 
(บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที่ 9) 
 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 

86 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากไร ํ
นายเทวินทร์ อินทร์ชื่น ถึง ไรํ
นายนฤพล วิลัย 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 
 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)      

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566        

(บาท)        
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570     
(บาท)     

87 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากนานาง
สมศักดิ์ ขุขันธ์เขต ไปนายเภา 
สอนแก๎ว (บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 

88 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากนานายเสริม 
ทองปริ่น ถึง นายจ ารูญ รัตพันธ์ 
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง 500 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 

89 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากบ๎านกระมอ
ลถึงนานายสมโภชน์ ยอดสิงห์ 
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 

90 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากจุดคอกหมูถึง
ฝายน้ าล๎น 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 
 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง  
1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

 ประชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)      

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566        

(บาท)        
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570     
(บาท)     

91 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากนานายสวน 
เขียว หอม ถึง นานางค าใบ  
คือผล  
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 
 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง  
400 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน  
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 

92 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร (บ๎านทุํงประทาย 
หมูํที่ 13) 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

รายละเอียด
ตามที่ อบต. 

ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน  
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 

93 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรสายนายจ าลอง 
รัตพันธ์ ถึง นายฮิ่ง ปานประ
ชาติ (บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11) 

เพื่อใหป๎ระชาชน 
มีไฟฟ้าใช๎อยําง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

ระยะทาง 
1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน  
มีไฟฟ้าใช๎
อยํางทั่วถึง
และเพียงพอ 

 กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)      

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566        

(บาท)        
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570     
(บาท)     

94 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 2 
บ๎านรํอง ต าบลทุํงใหญํ อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรสีะเกษ  

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ประปา 
บ๎านรํอง  
หมูํที่ 2 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

95 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 5 
บ๎านมํวง ต าบลทุํงใหญํ อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรสีะเกษ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ประปา 
บ๎านมํวง  
หมูํที่ 5 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

96 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 7 
บ๎านกระมอล ต าบลทุํงใหญํ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ประปา 

บ๎านกระมอล 
หมูํที ่7 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)      

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566        

(บาท)        
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570     
(บาท)     

97 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม 
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที ่8   
บ๎านตาซุน ต าบลทุํงใหญํ อ าเภอ 
กันทรลักษ์ จังหวัดศรสีะเกษ   

เพื่อพัฒนาระบบ 
ประปาให๎มี 
ประสิทธิภาพ  

ประปา  
บ๎านตาซุน   
หมูํที่ 8  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

98 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 9 
บ๎านทุํงใหญํ2 ต าบลทุํงใหญํ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ประปา 
บ๎านทํุงใหญํ2  

หมูํที่ 9 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

99 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 11
บ๎านห๎วยไม๎งาม ต าบลทุํงใหญํ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ประปา 

บ๎านห๎วยไม๎
งาม หมูํที่ 11 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)      

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566        

(บาท)        
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569     
(บาท)     

2570     
(บาท)     

100 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม 
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 12  
บ๎านโคกเหนือ ต าบลทุํงใหญํ 
อ าเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ   

เพื่อพัฒนาระบบ 
ประปาให๎มี 
ประสิทธิภาพ  

ประปา  
บ๎านโคกเหนือ   

หมูํที่ 12 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

101 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 13 
บ๎านทุํงประทาย ต าบลทุํงใหญํ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ประปา 
บ๎าน 

ทุํงประทาย  
หมูํที่ 13 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

102 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 14
บ๎านโคกใต๎พัฒนา ต าบลทุํงใหญํ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ประปา 

บ๎านโคกใต๎
พัฒนา 

 หมูํที่ 14 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา      
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)      

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่า
จะได้รับ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567      
(บาท)      

2568       
(บาท)      

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

103 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม  
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 15   
บ๎านโคกใหมํ ต าบลทุํงใหญํ 
อ าเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ   

เพื่อพัฒนาระบบ  
ประปาให๎มี 
ประสิทธิภาพ   

ประปา   
บ๎านโคกใหมํ    

หมูํที่ 15  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน  

ประชาชนมี 
น้ าสะอาด
อุปโภค 
บริโภคอยาํง 
ทั่วถึง 

กองชําง 

104 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 16 
บ๎านทุํงใหญํพัฒนา ต าบล 
ทุํงใหญํ อ าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ประปา 
บ๎าน 

ทุํงใหญํพัฒนา  
หมูํที่ 16 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

105 โครงการอุดหนุนการซํอมแซม
ระบบประปาหมูบํ๎าน หมูํที่ 17
บ๎านทุํงใหญํเกํา ต าบลทุํงใหญํ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ประปา 
บ๎านทุํงใหญํเกํา  

หมูํที่ 17 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าสะอาด
อุปโภค
บริโภคอยาํง
ทั่วถึง 

กองชําง 

รวม 105 โครงการ   28,980,350 25,230,350 24,980,350 23,290,350 23,560,350    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่ 2 การเสรมิสร๎างภูมิคุม๎กันและคณุภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ท่ี 2 การสร๎างภูมิคุม๎กันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
    2. ยุทธศาสตร์การสร๎างภมูิคุ๎มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ด ี
        2.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โครงการจํายเบี้ยยังชีพผู๎อายุ เพื่อเป็นสวัสดิการ
และสร๎าง
หลักประกันรายได๎
ให๎แกํผู๎สูงอายุ
ต าบลทุํงใหญ ํ

ผู๎สูงอายท่ีมสีิทธิ
ได๎รับเบี้ยยังชีพทุก
คน 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ผู๎สูงอายุท่ีมี
สิทธิไดร๎ับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 

ส านักปลดั 

2 โครงการจํายเบี้ยยังชีพผู๎พิการ เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให๎กับผู๎พิการ 

ผู๎พิการได๎รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ผู๎พิการได๎รับ
เบี้ยยังชีพทุก
คน 

ส านักปลดั 

3 โครงการจํายเบี้ยยังชีพผู๎ป่วย
เอดส์ 

เพื่อเป็นสวัสดิการ
ให๎กับผู๎ป่วยเอดส ์

ผู๎ป่วยเอดส์ได๎รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ผู๎ติดเชื้อเอดส์
ได๎รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

 
ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

4 โ ค ร ง ก า ร ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น 

เพื่อสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท๎องถิ่นตาม
ประกาศกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแหํงชาต ิ

สมไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 40 ของเงินที่
ก อ ง ทุ น
ห ลั ก ป ร ะ กั น
สุ ข ภ า พ  ร ะ ดั บ
ท๎ อ ง ถิ่ น ไ ด๎ รั บ
จัดสรรจากกองทุน
หลักประกัน 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวน
ครั้งในการ
สมทบ 

การพัฒนา
ด๎านสาธาร
สุขมี
งบประมาณ
ที่เพียงพอ
และ
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

รวม 4 โครงการ   18,070,000 18,070,000 18,070,000 18,070,000 18,070,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่ 1 การยกระดบัเศรษฐกิจให๎พึ่งตนเองและแขํงขันได๎ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ท่ี 3 การยกระดับเศรษฐกิจให๎พึ่งตนเองและแขํงขันได ๎
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให๎พึ่งตนเองได ๎
         3.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อ 
ชีวติพอเพียง 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
การใช๎เกษตร
อินทรีย์ 

ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํ หมูํที่ 1-
17 จ านวนอยําง
น๎อย 34 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจ การใช๎
เกษตรอินทรีย ์

ส านักปลดั 

2 โครงการขุดลอกห๎วยแรด  
บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

พื้นที่ 5 ไรํ 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ 
และทั่วถึง 

กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ า 
บ๎านโคกเหนือ หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

ฝายกั้นน้ า จ านวน 
2 แหํง 

3,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ าใช๎
เพื่อการเกษตร
อยํางเพียงพอ 
และทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

4 โครงการกํอสร๎างฝายกั้นน้ า  
ห๎วยตะขบ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

จ านวนฝายกั้นน้ า
แบบมีประตูเปิด-
ปิด จ านวน 1 แหํง 

1,000,000 500,000 500,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

5 โ ค ร ง ก า ร เ จ า ะ บํ อ น้ า เ พื่ อ
การเกษตร (บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํ
ที่ 17) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงและทั่วถึง 

จ านวนบํอน้ าเพื่อ
การเกษตรไมํน๎อย
กวํา 120 บํอ 

500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

6 โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ล อ ก ค ล อ งน้ า
สาธารณะ บ๎านกระมอล หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงและทั่วถึง 

ระยะทาง 2,000 
เมตร 

500,000 300,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

7 โครงการซํอมแซมคลองสํงน้ า 
บ๎านกระมอล หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงและทั่วถึง 

จ านวน 1 แหํง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

8 โ ค ร ง ก า ร เ จ า ะ บํ อ น้ า เ พื่ อ
การเกษตร (บ๎านโคก หมูํท่ี 1) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงและทั่วถึง 

จ านวน 30 บํ 500,000 300,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

9 โ ค ร ง ก า ร ขุ ด ล อก ค ล อ ง สํ ง
น้ าเชื่อมห๎วยตะขบ (บ๎านปะทาย 
หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงและทั่วถึง 

กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 300,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

10 โครงการขุดลอกห๎วยแรด บ๎าน
ห๎วยไม๎งาม หมูํที่ 11 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

พื้นที่ 28 ไรํ 1,000,000 500,000 500,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

11 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

12 โ ค ร ง ก า ร เ จ า ะ บํ อ น้ า เ พื่ อ
การเกษตร (บ๎านกระมอล  
หมูํที่ 7) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

จ านวน 10 บํอ 500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

13 โครงการขุกลอกสระน้ าข๎างศาล
ปู่ตา (บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

พื้นที่ 1 ไรํ 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

 
14 

โครงการขุดลอกแก๎มลิงสถานสีบู
น้ าบ๎านกระมอล  
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

พื้นที่ 10 ไรํ 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

15 โครงการขุดลอกคลองทุํงตาพา  
บ๎านมํวง หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

ระยะทาง 2,500 
เมตร 

1,000,000 500,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   

(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

16 โครงการขุดลอกคลองหนองม๎า 
บ๎านมํวง หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

กว๎าง 179 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

ลึก 3 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

17 โครงการขุดลอกคลองหนองคดี 
บ๎านมํวง หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

พื้นที่ 4 ไรํ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎างคลองสํงน้ าเพื่อ
การเกษตร บ๎านกระมอลถึงบ๎าน
ผือ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

ระยะทาง 2,000 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

19 โครงการขุดลอกหนองกระเบา 
บ๎านประทาย หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

พื้นที่ 3 ไรํ 1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 
 
 

กองชําง 

20 โครงการขุด เจาะบํอน้ า เพื่ อ
การเกษตร  
(บ๎านปะทาย หมูํที่ 3) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

จ านวน 10 บํอ 500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 
 
 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

21 โครงการขุดลอกคลองหนองบัว 
บ๎านมํวง หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

พื้นที่ 10 ไรํ 500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

22 โครงการซํอมแซมคลองสํงน้ า 
(หมูํที่ 7) 

เพื่อการสํงน้ าได๎
อยํางทั่วถึงในพื้นที่
ท าการเกษตร 

บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

23 โครงการขุดลอกรํองน้ าบริเวณ
สถานีสูบน้ าด๎วยระบบไฟฟ้าบ๎าน
กระมอล  

ประชาชนมีน้ าใช๎
เพื่อการเกษตร 

บ๎านโนนสะอาด 
หมูํที่ 10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 360 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

24 โครงการขุดบํอบาดาล 
(บ๎านโคก หมูํที่  1) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

50 บํอ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

25 โครงการกํอสร๎างฝายชะลอน้ ามี
ประตู เปิด-ปิด 
(บ๎านประทาย หมูํที่ 3) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

จ านวนฝายกั้นน้ า
แบบมีประตูเปิด-
ปิด จ านวน 1 แหํง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

26 โครงการขุดลอกคลองสํงน้ าเพื่อ
การเกษตร (คลองยํอย) 
(บ๎านประทาย หมูํที่ 3) 

ประชาชนมีน้ าใช๎
เพื่อการเกษตร 

บ๎านประทาย 
หมูํที่ 3 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

27 โ ค ร ง ก า ร ขุ ก ล อ ก ส ร ะ น้ า
สาธารณะ (บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

รายละเอียดตามที่ 
อบต. ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใช๎เพื่อ
การเกษตร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

28 โครงการอบรมการเลี้ยงโคขุน 1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตโคเนื้อเกษตรกร 
2.เพื่อพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรให๎เกิดการ
สร๎างงาน สร๎างรายได๎
จากการเลี้ยงโคเนื้อ 
3. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมที่จะเกิด
จากการก าจัดเศษ
วัสดุเหลือใช๎ทาง
การเกษตรไมํถูกต๎อง 
 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
จ านวน 55 คน 
ดังนี้  
1. ก านัน 
ผู๎ใหญํบ๎านและ
ประชาชนต าบล
ทุํงใหญํ 
2. เจ๎าหน๎าที่ 
อบต. ทุํงใหญํกับ
หนํวยงานราชการ 
 

33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

1. ท าให๎
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมีรายได๎
เพิ่มขึ้น 
2. ท าให๎
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมมีความรู๎
ถึงการเลี้ยงโคขุน
ได๎เป็นอยํางดี 
3.ท าให๎เกษตรกร
รายใหมํผลิต
พันธ์โคที่ตรงกับ
ความต๎องการ
ของตลาดเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  4. เพื่อเกษตรกร
ชาวสวนมีรายได๎
เพิ่มขึ้นจากการผลิต
โคเนื้อ 
5.เพื่อให๎เกษตรกร
สามารถน าความรู๎ที่
ได๎ไปพัฒนาอาชีพได๎ 

หมาเหตุ : 
สามารถเปลีย่น
จ านวนเป้าหมาย
ได๎ตามความ
เหมาะสมขึ้นอยูํ
กับสถานการณ ์

      4. ท าให๎
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมน า
ความรู๎ที่ได๎
ปฏิบัติในการ
ด ารงชีพ 
5. ท าให๎สร๎าง
ความมั่นคงใน
อาชีพการ
เลี้ยงโคเนื้อ โค
ขุน 

ส านักปลดั 

29 โครงการฝึกอบรมการไถกลบตอ
ซังและการท าน้ าหมักชีวภาพ 

1. เพื่อเผยแพรํ
ประชาสมัพันธ์ให๎
เกษตรกรไดร๎ู๎ถึง
ประโยชน์จากการ
ไถกลบตอซัง  

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
จ านวน 60 คน ดังนี้ 
1. ผู๎ใหญํบ๎าน ก านัน  
และประชาชน
ต าบลทุํงใหญ ํ
 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

1. ผู๎เข๎ารํวม
โครงการรู๎ถึง
ประโยชน์จาก
การไถกลบตอ
ซัง ที่ถูกต๎อง 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  2. เพื่อให๎เกษตรกร
สามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับจากการสาธิตไถ
กลบตอซังข๎าว น าไป
ปรับใช๎ในพื้นที่ของ
ตน 
3. เพื่อกระตุ๎นและ
สํงเสริมเกษตรกรได๎
เล็งเห็นความส าคัญ
และประโยชน์ในการ
ไถตอกลบตอซังข๎าง
แทนการเผาทิ้ง 
4. เพื่อเพิ่ม
อินทรีย์วัตถุในที่ดิน
และชํวยปรับปรุง
บ ารุงดินให๎มีความ
อุดมสมบูรณ ์
 

2. เจ๎าหน๎า อบต ทุํง
ใหญํ กับหนวํยงาน
ราชการ 
3. หนํวยงาน
ภาคเอกชน 
4. หนํวยงานทหาร 
5.กลุํมจิตอาสา กลุํม
สตรี เด็กและเยาวชน 
หมายเหตุ : สามารถ
เปลี่ยนจ านวน
เป้าหมายได๎ตาม
ความเหมาะสมขึ้นอยูํ
กับสถานการณ์ 

      2. ผู๎เข๎ารํวม
โครงการน า
ความรู๎ที่ได๎รับจา
การสาธิตไถกลบ
ตอซังข๎าวน าไป
ปรับใช๎ในพื้นที่
ของตนเอง 
3. เพิ่ม
อินทรีย์วัตถุใน
ดินและชํวยปรับ
บ ารุงดินให๎มี
ความอุดม
สมบูรณ์ 
4. ลดปัญหา
ภาวะโลกร๎อน
รวมถึงมลพิษ
ทางอากาศจาก
การเผาตอซัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  5. ชํวยลดปัญหา
ภาวะโลกร๎อน
รวมถึงมลพิษทาง
อากาศจากการเผา
ตอซัง 

          

30 โครงการขุดลอกแก๎มลิงห๎วยขยุง 
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที่ 10) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าส าหรับ
การเกษตรอยําง
เพียงพอและทั่วถึง 

พื้นที่ 30 ไรํ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีน้ า
ใ ช๎ เ พื่ อ
ก า ร เ ก ษ ต ร
อยํางเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองชําง 

31 โครงการอํางเก็บน้ าห๎วยแรด 
(บ๎านรํอง หมูํที่ 2) 

เพื่อเป็นแหลํงเก็บ
กักน้ าใช๎ในการ
เพาะปลูก การ
อุปโภค-บริโภค 

พื้นที่ 28 ไรํ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

เก็บกักน้ า ใ ช๎
ใ น ก า ร
เพาะปลูก การ
อุ ป โ ภ ค -
บริโภค 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)    

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

32 โครงการปักหลักรั้วแนวเขตอําง
เก็บน้ าห๎วยแรด (บ๎านรํอง หมูํที่ 
2) 

เพื่อก้ันแนวเขต
อํางเก็บน้ า 

พื้นที่ 28 ไรํ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

กั้นแนวเขต
อํางเก็บน้ า 

กองชําง 

รวม 32 โครงการ   19,366,000 11,016,000 10,216,000 9,616,000 9,616,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่  
ข. ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลทีม่ีประสิทธิภาพ 
      4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โครงการกํอสร๎างหอประชุม 
อบต. ทุํงใหญํ 

เพื่อความสะดวก
ในการให๎บริการ
ประชาชน 

จ านวน 1 แหํง 1,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 

กองชําง 

2 โครงการเทลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริหารด๎านหลังอาคาร
ส านักงาน อบต. 

เพื่อความสะดวก
ในการให๎บริการ
ประชาชน 

จ านวน 1 แหํง 500,000 300,000 200,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 

กองชําง 

3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

พื้นที่ต าบลทุํงใหญ ํ 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

4 โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ ผู๎บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารสํวนต าบล
ทุํ งใหญํ  พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ผู๎บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
สํวนต าบล 
พนักงานจ๎างและ
ผู๎น าชุมชน 

400,000 480,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครั้งใน
การจัด
โครงการ 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา
องค์การ
บริหารสํวน
ต าบล 
พนักงานสํวน
ต าบล พนัก 
นครูสํวน
ต าบล 
พนักงานจ๎าง 
มีความรู๎ความ
เข๎าใจ มี
ประสบการณ์
การปฏิบัติงาน
และสามารถ
น าความรู ๎

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

          ที่ได๎มาเพิ่มพูน
การท างานให๎
มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 

5 โครงการปรับปรุงอาคารห๎อง
ประชุมสภาองค์การบริหารสํวน
ต าบลทุํงใหญํ 

เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมตํอ
การให๎บริการ
ประชาชนและการ
ประชุมสภา 

จ านวน 1 แหํง 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ  
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 

กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในบริเวณ อบต.  
ทุํงใหญํ 

เพื่อความสะดวก
ในการให๎บริการ
ประชาชน 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

500,000 500,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 

กองชําง 

7 โครงการกํอสร๎างโครงหลัง 
คาเหล็ก อบต. ทุํงใหญํ 

เพื่อความสะดวก
ในการให๎บริการ
ประชาชน 

จ านวน 1 แหํง 800,000 500,000 500,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความเข๎า 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

          ประชาชน
ได๎รับความเข๎า 

 

8 โครงการกํอสร๎างหอประชุม 
อบต. ทุํงใหญํ 

เพื่อความสะดวก
ในการให๎บริการ
ประชาชน 

จ านวน 1 แหํง 1,500,000 500,000 500,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 
 

กองชําง 

9 โครงการตํอเติมอาคารส านักงาน 
อบต. ทุํงใหญํ 

เพื่อความสะดวก
ในการให๎บริการ
ประชาชน 

จ านวน 1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 
 

กองชําง 

10 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง อ า ค า ร
ส านักงาน อบต. ทุํงใหญํ 

เพื่อความสะดวก
ในการให๎บริการ
ประชาชน 

จ านวน 1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

11 โครงการอินเตอร์เน็ตต าบล เพื่อพัฒนาระบบ
อินเตอร์เนต็
ส าหรับประชาชน 

จ านวน 1 
โครงการ 

100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 

ส านักปลดั 

12 โครงการฝึกอบรมบุคลากรการ
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ 

เพื่อการป้องกัน
ทุจริตภาครัฐ 

ผู๎บริหาร สมาชิกฯ 
พนักงานสํวน
ต าบล พนักงาน
จ๎าง และผู๎น า
จ านวนอยํางน๎อย 
60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 

ส านักปลดั 

13 โครงการประชุมประชาคมและ 
อบต. สัญจร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
แสดงความคดิเห็น
ในการพัฒนา
ต าบลทุํงใหญ ํ

ประชาคมต าบล
ทุํงใหญํ 17 
หมูํบ๎าน จ านวน
อยํางน๎อยร๎อยละ 
60 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
สํวนรํวมและ
เห็น
ความส าคญัใน
การปกครอง
ท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 

 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 371 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

14 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู๎บริการ 

-เพื่อสร๎างความ
โปรํงใสในการ
ให๎บริการ
สาธารณะ 
2.เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนตํอการ
ให๎บริการและการ
พัฒนาศักยภาพ 
3.เพื่อประเมิน
ระดับความพึง
พอใจ 

- ประชาชน
ผู๎รับบริการมคีวาม
พึงพอใจไมํต่ ากวํา
ร๎อยละ 75 
- การให๎บริหารสา
ธารณมคีวาม
โปรํงใสและเกิด
ประโยชนส์ูงสุดแกํ
ประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจ 
ของประชาชน 

ผลการส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มีตํอการ
บริหารของ
องค์การ
บริการสํวน
ต าบลทุํงใหญ ํ

ส านักปลดั 

15 โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า ว า ร ะ ส า ร
ป ร ะ ช า ช น สั ม พั น ธ์ ก า ร
ด าเนินงานขององค์การบริหาร
สํวนต าบลทุํงใหญํ 

-เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
การด าเนินงานให๎
ประชาชนทราบ 
 

จัดท าวาระสาร
รายงานประจ าป ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจ 
ของประชาชน 

ประชาชนได๎
ทราบเข๎าใจถึง
บทบาทของ
ภารกิจของ 
อบต. 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  - เพื่อสร๎าง
จิตส านึกให๎เกดิ
การเรยีนรู๎และ
เข๎าใจภาระกิจการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต. ทุํงใหญํ 
อยํางถูกต๎อง
โปรํงใส 

       ทุํงใหญํและมี
ความพึงพอใจ
ในการสื่อ
เอกสารในการ
ประชาสมัพัน
ธ์ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ 60 

 

16 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
ง า น เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ก า ร
บริหารงานขององค์การบริหาร
สํวนต าบลทุํงใหญํ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ให๎แกํคณะ
ผู๎บริหารสมาชิก 
สภา อบต. 
พนักงานจ๎างและ
ผู๎น าชุมชนแกลุํม
องค์กรตํางๆ 

อยํางน๎อย 1 ครั้ง/
ปี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชานม
ได๎รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร๎อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อเป็นการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ให๎กับคณะ
ผู๎บริหาร
สมาชิกสภา 
อบต.  

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

          พนักงานสํวน
ต าบล 
พนักงานจ๎าง
และผู๎น า
ชุมชนและ
กลุํมองค์กร 

 

17 โครงการปะชุมประชาคมหรือ
ประชุมประชาพิจารณ์ภายใน
หมูํบ๎าน/ต าบลเวทีประชาคม
,เวทีประชาพิจารณ์และ อบต. 
สัญจร 

- เพื่อให๎ประชาชน
เห็นความส าคัญ
ของการมีสํวนรํวม
คิด รํวมท า รํวม
ตัดสินใจ 
- ประชาพิจารณ์
เพื่อจัดท าหรือ
ปรับปรุงหรือแกไ๎ข
เพิ่มเตมิรําง
ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น 
 

-จัดประชุม
ประชาคมราษฎร
ในต าบลทุํงใหญ ํ
ระดับหมูํบ๎าน
ระดับต าบล 
-จัดประชุม
ประชาคมพิจารณ์
รํางข๎อบัญญัติ
ท๎องถิ่นหรือ
กิจกรรมอื่นๆตาม
อ านาจหน๎าที่  
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
ประชาคม 
-ประชาชน
ได๎รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร๎อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทัง้หมด 

ประชาชนเห็น
ความส าคญั
ของการมีสํวน
รํวมคิด รํวม
ท า รํวม
ตัดสินใจ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  ประชุมประชาคม
เพื่อคัดเลือกคณะ
กรรมประปา
หมูํบ๎านตามรอบ
ระยะเวลาหรือ
วาระการด ารง
ต าแหนํงหรือการ
ประชุมประชาคม 

-อยํางน๎อยปีละ 1 
ครั้ง 
 

        

18 โครงการอบรมให๎ความรู๎ เรื่อง 
ขับรถรู๎กฎลดอุบัติเหตุ 

1. เพื่อให๎ความรู๎
แกํประชาชนและ
เด็กนักเรยีน/
เยาวชนของ
องค์การบริหาร
สํวนต าบลทุํงใหญํ
ได๎ทราบถึง
กฎหมายจราจร
ระเบียบข๎อบังคับ
ตํางๆ 

แกนน าหรือผู๎น า
ชุมชนประชาชน
ทั่วไป จ านวน 68 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการการมี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

1.ประชาชนและ
นักเรียนเยาวชน
รู๎กฎหมายจราจร 
ได๎อยํางถูกต๎อง 
2.ท าให๎ลดปัญหา
จราจรและและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  2.เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุบนท๎อง
ถนนป้องกันการ
เสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

       2.ท าให๎ลด
ปัญหาจราจร
และและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 

19 โครงการสํงเสริมการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

เพื่อป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐ 

ผู๎บริหารสมาชิก
สภาฯ พนักงาน
สํวนต าบล
พนักงานจ๎างและ
ผู๎น าจ านวนอยําง
น๎อย 60 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจ 
ของประชาชน 

ประชาชน
ได๎รับความพึง
พอใจในการ
รับบริการ 

ส านักปลดั 

20 คําใช๎จํายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารสํวนต าบล
และนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลทุํงใหญํ 

เพื่อเลือกนายก
องค์การบริหาร
สํวนต าบลและ
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
สํวนต าบล 

หมูํที่ 1-17 1,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจ 
ของประชาชน 

ประชาชนมี
สํวนรํวมและ
เห็น
ความส าคญัใน
การปกครอง
ท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

21 โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ด๎าน
ก ฎ ห ม า ย เ บื้ อ ง ต๎ น ใ น
ชีวิตประจ าวันแกํประชาชน 

1.เพื่อสํงเสรมิให๎
ประชาชนมีความร ู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต๎นใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. เพื่อลดปัญหา
การกระท าผิด
กฎหมายโดย
รู๎เทําไมํถึงการณ ์
3. เพื่อคุ๎มครอง
สิทธิและท าให๎เกดิ
ความเป็นท าทาง
กฎหมายใน
เบื้องต๎นแกํ
ประชาชน 

แกนน าหรือผู๎น า
ชุมชน ประชาชน
ทั่วไป จ านวน 80 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ มี
ความรู๎เพิ่มต๎น 

1.ประชาชนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย
เบื้องต๎นใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. ลดปัญหา
การกระท าผิด
กฎหมายโดย
รู๎เทําไมํถึงการ
ณ ์
3.คุ๎มครอง
สิทธิและท าให๎
เกิดความเป็น
ท าทาง
กฎหมายใน
เบื้องต๎นแกํ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

22 โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ 
เรื่อง กฎหมายจราจรทางบก 

1. เพื่อเป็นการให๎
ความรู๎แกํ
ประชาชน เด็ก 
นักเรียน/เยาวชน 
ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล
ทุํงใหญํทราบถึง
กฎจราจร/
ระเบียบข๎อบังคับ
ตํางๆ 
2. เพื่อให๎
ประชาชนและเด็ก
นักเรียน/เยาวชน
ขององค์การ
บริหารสํวนต าบล
ทุํงใหญ ํ
 

 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

1. ประชาชน 
เด็ก นักเรียน/
เยาวชน ของ
องค์การ
บริหารสํวน
ต าบลทุํงใหญํ
ทราบถึงกฎ
จราจร/
ระเบียบ
ข๎อบังคับตํางๆ 
2.ประชาชน
และเด็ก
นักเรียน/
เยาวชนของ
องค์การ
บริหารสํวน
ต าบลทุํงใหญ ํ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  3. เพื่อลดปัญหา
อุบัติเหตุบนท๎อง
ถนน 

       3. สามารถ
ป้องกันปัญหา
การจราจรและ
ป้องกันการ
เสียชีวิตและ
ทรัพย์อยาํงยั่งยืน 

 

23 โครงการ 5 ส ส านักงานมีความ
สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 

ส านักงาน อบต. 
ทุํงใหญํ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ส านักงานมี
ความสะอาด
เป็นระเบียน
เรียบร๎อย 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 
-กองชําง 
-กอง
การศึกษาฯ 

24 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จ ริ ย ธ ร ร ม ใ ห๎ แ กํ ผู๎ บ ริ ห า ร 
พนักงานสํวนต าบล พนักงาน
จ๎าง พนักงานจ๎ างเหมาและ
สมาชิกองค์การบริหารสํวน
ต าบลทุํงใหญํ 

1. เพื่อให๎ผู๎บริหาร
พนักงานสํวน
ต าบล
ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎าง 
และสมาชิก 

คณะผู๎บริหาร 
พนักงานสํวน
ต าบล พนักงาน
จ๎าง พนักงานจ๎าง
เหมาบริการ และ
สมาชิกสภาฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้งใน
การฝึกอบรม 

ผู๎เข๎ารับการ
อบรมสามารถ
น าหลักธรรม
ไปปรับใช๎ใน
การท างาน
และการ
ด าเนินชีวิตได ๎

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

  องค์การบริหาร
สํวนต าบลทุํงใหญํ
มีความรู๎ความ
เข๎าใจในเรื่องของ
ศีลธรรม สามารถ
น ามาใช๎ในการ
ปฏิบัติงานละอยูํ
รํวมกันอยํางมี
ความสุข 

อบต. ทุํงใหญํทุก
คน 

        

25 โครงการจํายเบี้ยยังชีพเคลื่อนที่ เพื่ออ านวยความ
สะดวกส าหรบั
ผู๎รับเบีย้ยังชีพ 

ออกจํายเบี้ยยังชีพ
เดือนละ 1 ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ผู๎รับเบีย้ยังชีพ
ได๎รับความ
สะดวก 

ส านักปลดั 

26 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

เพื่อให๎ประชาชน
เห็นความส าคัญ
และระมัดระวัง 

ประชาสมัพันธ์
อยํางน๎อยปีละ 1 
ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

แก๎ปัญหาจาก
การเกิดภัย
ตํางๆได๎
ทันทํวงที 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

27 โครงการนิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต. ทํุงใหญํ 

เพื่อให๎ค าแนะน า
ด๎านวิชาการ
ส าหรับครูและ
ผู๎ดูแลเด็ก 

ปีละ 2 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ครู ผู๎ดูแล เด็ก 
มีความรูด๎๎าน
วิชาการมาก
ขึ้น 

กอง 
การศึกษาฯ 

28 โครงการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ ประชาชน
ตระหนักถึงหน๎าท่ี
ที่ต๎องช าระภาษ ี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

จัดเก็บภาษไีด๎
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

29 โครงการท าความดีรํวมบุญจิต
อาสาพัฒนา 

เพื่อสร๎างความ
สมัครใจใหเ๎กิดขึ้น
ในหมูํคณะและให๎
ประชานใช๎เวลา
วํางให๎เกิด
ประโยชน์ตํอ
สํวนรวม 

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

เกิดความ
สามัคค ี

ส านักปลดั 

30 โครงการ “หมูํบ๎านพลเมือง
คุณภาพ”  

เพื่อสํงเสริมให๎ทุก
ครัวเรือนด าเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
วิถีประชาธิปไตร 

ประชาชน 
ต าบลทุํงใหญ ํ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ครัวเรือนด าเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
วิถีประชาธิปไตร 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

31 อุดหนุนการเพิ่มขนาดหม๎อแปลง
ไฟฟ้าส าหรับส านักงาน อบต. 
ทุํงใหญํ 

เพื่อความสะอาด
ในการให๎บริการ
ประชาชน 

หม๎อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 50 kva 
จ านวน 1 หม๎อ 

300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมี
ตํอการบริการ
ประชาชนของ 
อบต.  
ทุํงใหญ ํ

ประชาชน
ได๎รับความ
สะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 

ส านักปลดั 

32 อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพศูนย์ประสาน
ราชการสํวนท๎องถิ่นและศูนย์
รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อจัด
จ๎างของ อปท. ระดับอ าเภอ 

เพื่อเผยแพรํข๎อมูล
ขําวสารของทางการ
แกํประชาชน
รับทราบ 

จ านวนครั้งในการ
อุดหนุน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตํอ
การบริการ
ประชาชนของ 
อบต. ทุํงใหญํ 

ประชาชนได๎รับ
ความความ
สะดวกในการ
รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสาร 

กองคลัง 

33 โครงการศูนย์การเรียนรู๎ บนวิถี
ประชาธิปไตร 

เพื่อเป็นแหลํงสํงเสริม
ความรู๎ประชาธิปไตร 

ประชาชน 
ต าบลทุํงใหญํ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ด าเนินชีวิตตาม
แนวทางวิถี
ประชาธิปไตร 

ส านักปลัด 

34  โครงการกํอสร๎างอาคาร
ส านักงาน อบต. ทุํงใหญํ 

เพื่อความสะดวกใน
การให๎บริการ
ประชาชน 

รายละเอียดตามที ่
อบต. ก าหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การเข๎ารับ
บริการ 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
(แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)   

องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

35 โครงการประชุมประชาคม ระดับ
ต าบล 

เพื่อจัดท าและ
เพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  
 

ประชาชนต าบลทุํง
ใหญํ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ผู๎เข๎ารํวม
ประชาคม 

องค์การบริหาร
สํวนต าบลทุํง
ใหญํรับทราบ
ปัญหาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนและ
น าไปชํวยเหลือ
และแก๎ไข 

ส านักปลัด 

36 โครงการคําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎าง 
และผู๎น าชุมชน  

เพื่อชํวยกระตุ๎นให๎
เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน 
รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ มุมมอง
ความคิดเห็นตํางๆ 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสํวนต าบล 
พนักงานจ๎าง และ
ผู๎น าชุมชนต าบลทุํง
ใหญํ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมอบรม 

ผู๎รับการอบรม
ได๎รับความรู๎ 
ประสบการณ์ 
มุมมอง 

ส านักปลัด 

37 โครงการซ๎ุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

จ านวน 2 ซุ๎ม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ผู๎เข๎ารํวมอบรม 

เทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 

รวม 37 โครงการ   8,631,000 5,930,000 5,350,000 4,450,000 4,450,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูํบ๎านและแผนชุมชน 

(พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสรา๎งพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ท่ี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ทรัพยากรธรมทชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โครงการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 
 
 
 

เพื่อลดการระบาด
ของไข๎เลือดออก 

บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ลดการระบาด
ของ
ไข๎เลือดออก 

บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

2 โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ก าจัด
ขยะภายในหมูํบ๎าน  
(บ๎านกระมอล หมูํที่ 7) 
 
 

เพื่อความเป็น
ระเบียบหมูํบ๎าน
แลท าให๎หมูํบ๎าน
สวยงาม 

บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

หมูํบ๎านเป็น
ระเบียบ
สวยงามมาก
ขึ้น 

บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูํบ๎านและแผนชุมชน 

(พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

3 โครงการตลาดนัดภายในหมูํบา๎น 
บ๎านกระมอล หมูํที่ 7 

เพื่อสํงเสริมการค๎า
ขายภายใน
หมูํบ๎าน 

ประชาชน 
บ๎านกระมอล  
หมูํที่ 7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 
 

ประชาชนมี
รายได ๎

บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

4 โครงการลานอเนกประสงค์ออก
ก าลังกาย 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนออก
ก าลังกาย 

ประชาชน 
บ๎านกระมอล  
หมูํที่ 7 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 
 

บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

5 โครงการสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีตามเทศกาลตํางๆ 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

ประชาชน 
บ๎านกระมอล  
หมูํที่ 7 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

อนุรักษ์ขนบ
ธรรม 
เนียมประเพณ ี
 

บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

6 โครงการสํงเสริมการปลูกผัก
สวนครัว  

เพื่อประชาชนมี
ผักสวนครัวไว๎กิน
ในครัวเรือน 

ประชาชน 
บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาชน 

ประชาชนมีผัก
สวนครัวไว๎
บริโภคหรือ
ขาย 

บ๎านกระมอล 
หมูํที่ 7 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูํบ๎านและแผนชุมชน 

(พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

7 โครงการสนับสนุนเสียงตามสาย
หมูํบ๎าน 
(บ๎านตาซุน หมูํที่ 8) 

เพื่อใช๎เป็นอุปกรณ์
ประชาสมัพันธ์
ขําวสารภายใน
หมูํบ๎านให๎
ประชาชนทราบ
อยํางทั่วถึง 

บ๎านรํอง  
หมูํที่ 8 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาน 

ประชาชนได๎
รับรู๎ขําวสาร 
หรือกิจกรรม 
ที่ประชาสัม 
พันธ์ได๎อยําง
ทั่วถึง 

บ๎านรํอง 
หมูํที่ 8 

8 โครงการจัดอบรมอาชีพของคน
ในหมูํบ๎าน (บ๎านทุํงประทาย หมูํ
ที่ 13) 

เพื่อประชาชนมี
อาชีพ สร๎างรายได ๎

ประชาชนบ๎านทํุง
ประทาย 
หมูํที่ 13 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาน 

ประชาชน
สามารถน า
อาชีพท่ีอบรม
ไปประกอบ
อาชีพสร๎าง
รายได๎ ได ๎

บ๎านทุํงประทาย 
หมูํที่ 13 

9 โครงการจัดท าแผนรณรงค์ 
ไข๎เลือดออก 
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 

1.เพื่อควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก  
2.ประชาชนรู๎จักป้อ
งงกันลูกน้ ายุงลาย 

ประชาชน 
บ๎าน 
ทุํงประทาย 
หมูํที่ 13 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาน 

สามารถ
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกได ๎

บ๎าน 
ทุํงประทาย 
หมูํที่ 13 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมูํบ๎านและแผนชุมชน 

(พ.ศ. 2566-2570) 
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญ ํ

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566         

(บาท)         
2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

10 โครงการรณรงค์ต๎านภัยยาเสพ
ติด 
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที่ 13) 

เพื่อประชาชน 
เยาวชน รับรู๎ถึงภัย
ยาเสพตดิ 

ประชาชน 
บ๎านทํุงประทาย 
หมูํที่ 13 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ 
ประชาขน 

ประชาชนรู๎ถึง
โทษของยา
เสพติด 

บ๎าน 
ทุํงประทาย 
หมูํที่ 13 

รวม 10  โครงการ   550,000 550,000 550,000 550,000 550,000    

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดศรสีะเกษ ยทุธศาสตร์ที่ 2 การเสรมิสร๎างภูมิคุม๎กันทางสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรสีะเกษ ท่ี 2 การสร๎างภูมิคุม๎กันทางสังคมและคณุภาพชีวิตที่ดี 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566         
(บาท)         

2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

1 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 
สายบ๎านมํวง หมูํที่ 5 ต. ทุํงใหญํ 
เชื่อมต าบลหนองหญ๎าลาด 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร ยาว 
3,800 เมตร 

8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางสญัจร
ได๎สะดวก 

อบจ. ศก  
กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายบ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที่ 16 
ถึงบ๎านรํอง 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร ยาว 
2,450 เมตร 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางสญัจร
ได๎สะดวก 

อบจ. ศก  
กองชําง 

3 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
สายบ๎านโคก หมูํที่ 1 ถึงต าบล
พราน อ. ขุนหาญ 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 8 เมตร ยาว 
2,700 เมตร 

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางสญัจร
ได๎สะดวก 

อบจ. ศก  
กองชําง 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566         
(บาท)         

2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

4 โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง
สายบ๎านรํองหมูํที่  2 ถึง สาม
แยกบ๎านทํุงใหญํ หมูํที่ 16  

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 2,300 เมตร 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางสญัจร
ได๎สะดวก 

อบจ. ศก  
กองชําง 

5 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กต าบลทุํงใหญํ เช่ือม
ต าบลช า 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางสญัจร
ได๎สะดวก 

อบจ. ศก  
กองชําง 

6 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จากบ๎านทํุงใหญํที่ 4- แยกโดน
อาว 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 5 เมตร ยาว 
1,800 เมตร 

6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 6,480,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางสญัจร
ได๎สะดวก 

อบจ. ศก  
กองชําง 

 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566         
(บาท)         

2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

7 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. บ.
มํวง แยกทางหลวง หายเลข 
221 สายกันทรลักษ์ – เขา 
พระวิหาร 

ถนนได๎มาตรฐาน กว๎าง 6 เมตร ยาว 
1,879 เมตร 

6,764,400 6,764,400 6,764,400 6,764,400 6,764,400 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางสญัจร
ได๎สะดวก 

อบจ. ศก  
กองชําง 

8 ซํอมปรับปรุงถนนลาดยาง โดย
การปูผิวทาง Asphaltic 
Concrete (โดยวิธีPavement 
in –Place  
Recycling) สายทางบ๎านผือเกํา 
(ผือใหญํ) หมูํที่ 6-บ๎านฮํอง 
(รํอง) หมูํที่ 2 ต าบลทุํงใหญํ 
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

ถนนได๎มาตรฐาน ด าเนินการซํอม
ปรับปรุงถนนลาดยาง
ขนาดผิวจราจรกวา๎ง 
6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร รวม
ระยะทางในการ
ด าเนินการทั้งสิ้น 
1,879.00 เมตร หรือ
มีผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 11,274.00 
ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบจ.ศก. 
ก าหนดให ๎
 

6,625,000 6,625,000 6,625,000 6,625,000 6,625,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
สามารถใช๎
เส๎นทางสญัจร
ได๎สะดวก 

อบจ. ศก  
กองชําง 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลที่คาดว่าจะได้รับ) 

งบประมาณ    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
จะขอ

ประสาน 
2566         
(บาท)         

2567     
(บาท)     

2568      
(บาท)     

2569      
(บาท)      

2570      
(บาท)      

   ตามแบบแปลนท่ี 
อบจ.ศก. 
ก าหนดให ๎

        

รวม 8 โครงการ   33,349,400 33,349,400 33,349,400 33,349,400 33,349,400    
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/2 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 
 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ คําครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล 
จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 
22,000 บาท 

88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 ส านักปลดั 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ คําครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ led 
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 
1 (28 หน๎า/นาที) จ านวน 5 
เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท 

44,500 44,500 44,500 44,500 44,500 ส านักปลดั 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ คําครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด led สีแบบ 

Network แบบท่ี 1 (18 หน๎า/
นาที) จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 
10,000 บาท  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ คําครุภณัฑ์การเกษตร -จัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน 
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
59,000 บาท 

118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 ส านักปลดั 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

-จัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบไร๎
สายระบบดิจติอล จ านวน 2 
ชุดพร๎อมอุปกรณ์ เครื่องเสียง 
ห๎องประชุมพร๎อมคําติดตั้ง 
เพื่อจํายเป็นคําซื้อชุด
ไมโครโฟนแบบไรส๎ายระบบ
ดิจิตอลจ านวน 2 ชุด พร๎อม
อุปกรณ์เครื่องเสยีง ห๎อง
ประชุมพร๎อมคาํติดตั้ง 

340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 ส านักปลดั 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ํ

- จัดซื้อกล๎องถํายภาพระบบ
ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
13,600 บาท 

13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 ส านักปลดั 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านและงาน
ครัว 

- จัดซื้อตู๎เย็น จ านวน 2 ตู๎ ๆ
ละ 15,000 บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
สิ่งกํอสร๎าง 

- จัดซื้อรถบรรทุก (ดเีซล) 
ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 
ล๎อ ปริมาณกระบอกสูบไมํต่ า 

1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 ส านักปลดั 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 
 
 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    กวํา 2,400 ซีซี หรือก าลัง 
เครื่องยนตส์ูงสุดไมํต่ ากวํา110  
กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน  

      

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื้ออุปกรณ์อํานบตัร 
เอนกประสงค์ (Smart Card)  
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 700  
บาท 

700 700 700 700 700 กองคลัง 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด  
800 VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 2,500 บาท 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 กองคลัง 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน - จัดซื้อชุดโปรแกรม 
ระบบปฏิบตัิการส าหรับเครื่อง 
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอม 
พิวเตอร์โน๎คบุ๏ค  แบบสิทธิการ
ใช๎งานประเภทติดตั้งมาจาก 
โรงงาน (OEM) มีสิทธิถูกต๎อง  

15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 กองคลัง 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่  

 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    ตามกฎหมาย ราคา 3,800 
บาทตํอชุด จ านวน 4 ชุด เป็น
เงิน 15,200 บาท 

      

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -จัดซื้อโต๏ะท างาน ขนาด 4 
ฟุต จ านนวน 1 ตัว ราคา 
5,000 บาท 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร -จัดซื้อถังพํนยาสะพายหลัง 
จ านวน 6 เครื่อง ขนาด 16 
ลิตร 2 ระบบ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-แรงดันน้ ายาใช๎มอเตอร์ 6.8 
บาร ์
-สามารถโยกได๎ เมื่อแบตเตอรี่
หมด 
-แบตเตอรี่ 12 โวล 8 แอมป ์

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ส านักปลดั 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร -จัดซื้อเลื้อยโซํยนต์ จ านวน 2 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เครื่องยนต์เบนซิน 2  

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลดั 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    จังหวะ สูบเดยีว มีก าลังแรงม๎า 
ไมํต่ ากวํา 5 แรงม๎า 
2. บาร์โซํไมํน๎อยกวํา 25 น้ิว 
3. ระบบสตาร์ทเครื่องแบบ
เชือกดึงสตาร์ทมือ 

      

15 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ หรือชนิด 
led ขาวด า ชนิด Networt 
แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 8,900 บาท 

8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 กอง 
การศึกษาฯ 

16 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -จัดซื้อเครื่องพิมพ์เซอร์หรือ 
led ชนิด Network แบบท่ี 1 
(18 หน๎า/นาที) ราคา 10,000 
บาท 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง 
การศึกษาฯ 

17 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 396 
 

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

    จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 8,000 
บาท 

      

18 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -จัดซื้อโต๏ะพับอเนกประสงค์
หน๎าโฟเมก๎าขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม จ านวน 25 ตัว 

47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 กอง 
การศึกษาฯ 

19 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว -จัดซื้อซิงค์สแตนเลสพร๎อม 
ขาแบบ 2 หลุม จ านวน 2 ตัว 

4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 กอง 
การศึกษาฯ 

20 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว -จัดซื้อเครื่องซักผ๎า ขนาด 15 
กิโลกรมั จ านวน 2 เครื่อง 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 กอง 
การศึกษาฯ 

21 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว -จัดซื้อคลูเลอร์น้ าสแตนเลส 
จ านวน 8 ถัง 

28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 กอง 
การศึกษาฯ 

22 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว -จัดซื้อตู๎เหล็กบานเลื่อน
กระจก 3 ช้ัน จ านวน 1 หลัง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กอง 
การศึกษาฯ 

23 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว -จัดซื้อตู๎เสื้อผ๎าอลุมิเนียม ชนิด 
8 บานประตู จ านวน 3 หลัง 
 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 397 
 

 

บัญชีครุภัณฑ ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 
1 (จอแสดงภาพขนาดไมํน๎อย
กวํา 19 น้ิว) ราคา 20,000 
บาท 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กอง 

การศึกษาฯ 

25  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 VA ราคา 2,500 บาท 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กอง 

การศึกษาฯ 

26  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา -จัดซื้อเครื่องเลํนสนาม 
จ านวน 3 ชุด ๆละ 100,000 
บาท 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กอง 
การศึกษาฯ 

27 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท 
 

56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 กอง 
การศึกษาฯ 

28 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -จัดซื้อโต๏ะหมูํบูชา จ านวน 5 
ชุดๆละ 8,500 บาท 
 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 398 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

29  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น ขนาด 15  
ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง  

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 กอง 
การศึกษาฯ 

30  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -จัดซื้อตู๎เสื้อผ๎าเด็ก จ านวน 4  
หลังๆ ละ 3,000 บาท  

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กอง 

การศึกษาฯ 

31  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว  -จัดซื้อเครื่องซักผ๎า 5 กก.  
จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 5,500  
บาท  

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กอง 

การศึกษาฯ 

32  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว  -จัดซื้อตู๎เย็น 5 คิว จ านวน 1  
เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท  

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 กอง 
การศึกษาฯ 

33 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว -จัดซื้อคลูเลอร์น้ าสแตนเลส    
จ านวน 1 ใบ ๆละ 3,600 
บาท 

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 กอง 
การศึกษาฯ 

34 แผนงานเคหะชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -จัดซื้อเครื่องจอภาพแบบ led 
จ านวน 1 เครื่อง  

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กอง 
การศึกษาฯ 

35 แผนงานเคหะชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA จ านวน 2 
เครื่อง  

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 399 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น ขนาด 15  
ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง  

13,000 13,000 13,000 13,000  13,000 กอง 
การศึกษาฯ 

37 แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -จัดซื้อตู๎เสื้อผ๎าเด็ก จ านวน 4  
หลังๆ ละ 3,000 บาท 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กอง 

การศึกษาฯ 

38 แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว  -จัดซื้อเครื่องซักผ๎า 5 กก.  
จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 5,500  
บาท  

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กอง 

การศึกษาฯ 

39 แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว  -จัดซื้อตู๎เย็น 5 คิว จ านวน 1  
เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท 

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 กอง 
การศึกษาฯ 

40 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว -จัดซื้อคลูเลอร์น้ าสแตนเลส    
จ านวน 1 ใบ ๆละ 3,600 
บาท 

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 กอง 
การศึกษาฯ 

41 แผนงานเคหะชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -จัดซื้อเครื่องจอภาพแบบ led 
จ านวน 1 เครื่อง  

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กอง 
การศึกษาฯ 

42 แผนงานเคหะชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA จ านวน 2 
เครื่อง  

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 400 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น ขนาด 15  
ลิตร  จ านวน 1 เครื่อง 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 กอง 
การศึกษาฯ 

44  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน  -จัดซื้อตู๎เสื้อผ๎าเด็ก จ านวน 4  
หลังๆ ละ 3,000 บาท 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กอง 

การศึกษาฯ 

45  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว  -จัดซื้อเครื่องซักผ๎า 5 กก. 
จ านวน 1 เครื่อง ๆละ 5,500  
บาท 

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กอง 

การศึกษาฯ 

46  แผนงานการศึกษา  คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว  -จัดซื้อตู๎เย็น 5 คิว จ านวน 1  
เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท 

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 กอง 
การศึกษาฯ 

47 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ๎านงานครัว -จัดซื้อคลูเลอร์น้ าสแตนเลส    
จ านวน 1 ใบ ๆละ 3,600 
บาท 

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 กอง 
การศึกษาฯ 

48 แผนงานเคหะชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน -จัดซื้อเครื่องจอภาพแบบ led 
จ านวน 1 เครื่อง  

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองชําง 

49 แผนงานเคหะชุมชน คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ - จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA จ านวน 2 
เครื่อง  

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 กองชําง 

แบบ ผ.03 



แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ หน๎า 401 
 

 
 

บัญชีครุภัณฑ ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

 

ที ่
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2668 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กํอสร๎าง -จัดซื้อรอกชุด ขนาด 2 ตัน 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 กองชําง 

รวม 51 โครงการ    2,629,900 2,629,900 2,629,900 2,629,900 2,629,900  

แบบ ผ.03 
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 ส่วนที ่4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะสอดคล้องกับแผนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ร่วมกับคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณา
การร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) จะต้องมีการติดตามแผนและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7463 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 

/แนวทาง... 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพจิารณา คะแนนเตม็ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.5 กลยุทธ ์ (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แนวทาง... 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ 
ทั่วไปและข้อมูล 
พื้นฐานของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดั้งนี้ 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ต าบล/ 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง การปกครอง เช่น เขต 
การปกครองการเลือกตั้ง 

20 
(3) 

 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือก 
ตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุ 
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(2)  

4. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง  
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง  
การปศุสัตว์  การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ 
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 
 

(2)  

6. ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สนค้าพ้ืนเมือง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 
 

(2)  

7. ข้อมูลเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ 
ของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

(2)  

8. การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ 
ข้อมูล จปฐ. 
  

(2)  

9. การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ  
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวน การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสิน  
ใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลก  
เปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ  
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)   
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2.การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ 
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

(20) 
(5) 

 

2.การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการใช้บังคับ 
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

3. การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

4. การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  การส่งเสริม 
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ 
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 

(3)  

5. การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่ยังเกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนา 

(3) 
 

 

6. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
Swot Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
3.2 ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขต 
จังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทาง 
การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
3.3 ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(6)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นความชัดเจนในสิ่งที่ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6 เป้าประสงค์ 
ของแต่ละ 
ประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

3.7 จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่ 
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8 แผนงาน แผนพัฒนาหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่ง 
หมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผน 
พัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

3.9 ความเชื่อม 
โยงของ 
ยุทธศาสตร์ใน  
ภาพรวม  

ความเชื่อมโยงขององค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ 
โครงการที่เกิดจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ  
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา  
กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  

(5)  

  รวมคะแนน  100    
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2670) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้อง
ด าเนินการให้คณะตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณากาติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การการพิจารณา 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI ) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิของผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ หลัก 
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการ
พัฒนา  

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 60  

5.1 ความ
ชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(5)  

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้อง ชัดเจน สามารถระบุจ้านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

 

 

/ประเด็น… 
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5.4 โครงการ
มีความ
สอดคล้องกับ
แผน
ยุทธศาสตร์ 
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ 
(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถใน การแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 

 

5.5 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 

ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา  

 (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

 (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

 (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
 (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 

 

5.6 โครงการ
มีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่ 
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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 (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการ
มากขึ้น  
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

 

 

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่
ได้ ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) 

 

5.8 โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที ่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 

 

5.9 
งบประมาณมี
ความ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การ จัดท้าโครงการได้แก่  
 (1) ความประหยัด (Economy)  
 (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
 (4) ความยุติธรรม(Equity)  
 (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
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5.10 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้อง
ตามหลัก
วิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์  

(5) 

 

5.11 มีการ
ก าหนด
ตัวช้ีวัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 

 

5.12 ผลที่
คาดว่าจะ
ได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ด าเนินงาน

ตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก

ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 

 

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการ การพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไรซึ่งสามารถ
วัดผลได้ดังนี้ 
 (1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

4.4 ข้อเสนอแนะการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  1.1 ปัญหาสาธารณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยวาตภัย น้ า
ท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์ แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาการวางแผนการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกอดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้อย่างทันท่วงที 
  1.2  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าชีวิตของประชาชน 
และสัตว์ต่างๆ ในต าบลซึ่งได้แก่ โรคไข้วัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็ก โรคพิษสุนัข
บ้า แนวทางการแก้ไข้ปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนระงับการเกิดโรคระบาด 
การท าลาย การรักษา 
  1.3 ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  มีหนี้สิน ระดับการศึกษาที่ยังเข้าไม่ถึง แนวทางการ
แก้ปัญหาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจนผู้มีรายได้น้อย 
ส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียน เยาวชน  

/1.4... 
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  1.4 ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพื้นที่ท่ียังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามียาเสพติด เพ่ือป้องกันและมีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา รณรงค์ ให้ความรู้โทษของยาเสพ
ติดให้ประชาชนทราบ 
  (1.5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก  ในต าบลด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานเส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนดิน  ถนนลูกรัง  ช่วงฤดูฝนถนนลื่น  เป็นหลุมเป็นบ่อ  เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน  เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  การคมนาคมล่าช้า  แนวทางการแก้ไข  
จัดท าแผนงาน  โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 (2)  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
2.1  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูลการลงพื้นที่ในต าบล  จะเห็นว่าประชาชนยังมี 

ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก  ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปะวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  
การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แห่ล่งน้ า
เพ่ืออุปโภค-บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จากปัญหาด้านต่างๆ  
ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้  จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข  ท าให้มี การเสนอ
โครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการ
จัดการได ้
  2.2  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ  ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น  ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประชาชนทั่วไปร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน
  2.3 ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า  อ้อย  ตอ
ข้าว  ในช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์  วัว ควาย  หมู  ที่ส่งกลิ่นเห็นร าคาญ  การพนันที่ ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ 

 

 


