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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา  ด าเนินการจริง  ตามแผนพัฒนา  ด าเนินการจริง  
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
ด าเนินการจริง  
(งบประมาณ) 

๑ ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสถานีสูบน้้า 
(บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10)  

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 202.00 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 808.00 ตร.ม. 
ไม่มไีหล่ทางลูกรัง  

500,000 462,000 13.47 92.40 

2 ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. ซอย 2 สายบ้าน
นายศักดิ์ ภักเกลี้ยง (บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 
15) 

กว้างข้างละ 0.5 
เมตร ยาว 250 เมตร 

ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาว 260.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
130.00 ตร.ม. ไม่มี
ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 97,000 104.00 97.00 
 

3 ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สายหน้าบ้าน
นายทา กายชาติ ไปทางบ้านนางจุฬารัตน์ 
พลเสน (บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 

กว้างข้างละ 1 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

ขนาดกว้าง 1.00 
เมตรยาว 147.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
147.00 ตร.ม. ไม่มี
ไหล่ทางลูกรัง 

100,000 99,000 29.40 99.00 

 

 



          70 

 

 

ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา  ด าเนินการจริง  ตามแผนพัฒนา  ด าเนินการจริง  
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
ด าเนินการจริง  
(งบประมาณ) 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า รร. 
บ้านกระมอล – บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 (บ้าน
กระมอล หมู่ที่ 7) 

กว้าง 5เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 43.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
215.00 ตร.ม ไม่มี
ไหล่ทางลูกรัง 

500,000 123,000 4.30 24.60 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนายเศษ วิมาลย์ ไปทางบ้าน
นายบุญถึง เมาหวล (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 
13) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 75.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 225.00 ตร.ม. 
ไม่มไีหล่ทางลูกรัง 

100,000 128,000 75.00 128.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดินแดงไปทางแยกดินแดงต้าบลช้า 
(บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
3,500 เมตร 

ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 126.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 756.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างๆ 
ละ 0.15 เมตร 

500,000 449,500 3.60 89.90 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   
เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ) 
ด าเนินการจริง   
(งบประมาณ)  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย นางทองโมล ยี่สุ่น (บ้านทุ่งประทาย 
หมู่ที่ 13) 

 กว้าง 3 เมตร ยาว 
180 เมตร 

ขนาดกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 47.00 
เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 188.00 ตร.ม.  
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างๆ  
ละ 0.15 เมตร 

200,000 112,000 26.12 56.00 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนางเยี่ยง ศรีอุทุมพร ไปห้วยตะขบ 
(บ้านประทาย   
หมู่ ที่ 3 )    

 กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

กว้าง 3 เมตร 
ยาว 82 เมตร 

200,000 141,000 45.56 75.50 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายพล คูณสุข ถึงนายเติม คืนผล   

กว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 79.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม้น้อย
กว่า 237 ตร.ม. ไมม่ี
ไหล่ทางลูกรัง 

300,000 135,500 79.00 45.17 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   
เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ) 
ด าเนินการจริง   
(งบประมาณ)  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายภานุวัฒน์ สนิทวิชนันท์ (บ้านโคก
ใหม่ หมู่ที่ 15) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร พร้อมไหล่
ทาง 

ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 104.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 312.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างๆ 
ละ 0.50 เมตร  

500,000 185,000 13.00 37.00 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายยศ ครองเชื้อ  

กว้าง 3 เมตร ยาว 
165 เมตร 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 9.90 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 29.70 เมตร 
ไม่มีไหล่ทางลูกรัง 

100,000 15,000 6.00 15.00 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายสุริยันต์ ยอดแก่น ไปหน้าวัดทุ่ง
ประทาย (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร 
 
 
 
 
 

 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 74.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อย269.00 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรัง 2 ข้างๆละ 
0.50 เมตร 

500,000 173,000 24.67 34.60 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   
เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ) 
ด าเนินการจริง   
(งบประมาณ)  

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายพนมดบ 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 400 เมตร 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 186 เมตร 
 
 
 
 
 

300,000 320,000 37.20 106.67 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังวัดไปแยกโดนเอาว์ (บ้านผือเก่า 
หมู่ที่ 6) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อมไหล่
ทาง 

ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 159.00 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
636.00 ตร.ม ไหล่
ทางลูกรัง 2 ข้างๆละ 
0.30 เมตร 

400,000 369,000 31.80 92.25 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง(งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

15 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส จุดที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้้า เพ่ือ
การเกษตร 

รายละเอียดโครงการ
เป็นไปตามแบบรูป
รายการรายละเอียดที่ 
อบต. ทุ่งใหญ่ 

300,000 146,000 48.67 

16 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส จุดที่ 2 เพิ่มประสทิธิภาพการระบาย
น้้า เพือ่การเกษตร 

รายละเอียดโครงการเป็นไป
ตามแบบรูปรายการ
รายละเอียดที่ อบต. ทุ่งใหญ ่

300,000 146,000 48.67 

17 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้้า จากบ้าน
นายริน ไสว ไปแม่สมร จินดาชาติ (บ้าน
โคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14) 

ระยะทาง 500 เมตร รายละเอียดโครงการ
เป็นไปตามแบบรูป
รายการรายละเอียดที่ 
อบต. ทุ่งใหญ่ 

500,000 301,500 60.30 

18 โครงการวางท่อระบายน้้าหนองช้าใหญ่ 
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 

จ้านวน 1 แห่ง รายละเอียดโครงการ
เป็นไปตามแบบรูป
รายการรายละเอียดที่ 
อบต. ทุ่งใหญ่ 

200,000 130,500 65.25 

19 อุดหนุนขยายเขไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสาย
หนองแสง-หนองบัว หมู่ที่ 6  

250 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน 

150,000 95,300 63.54 

20 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย
โคกตลอดถึงซ้าตะวัน (บ้านม่วง หมู่ที่ 5) 

2,500 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
อุดหนุน 

500,000 416,331.65 83.27 

21 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย
ช้ามดถึงต้าบลช้า หมู่ที่ 16 

1,000 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน 

500,000 226,420.56 45.29 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง(งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

22 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย
โตนด (บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11) 

1,500 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน 

500,000 428,924.48 85.79 

23 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย
ที่ท้าการต้ารวจชุมชนต้าบลทุ่งใหญ่-ต้าบล
รุง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

1,400 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน 

300,000 514,325.46 171.45 

24 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสาย
ทุ่งโตนด  หมู่ที่8 

500 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน 

350,000 460,561.17 131.59 

25 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย
นายศิลป์รัตน์ นาคชาติ ถึงไร่นางบน (หมู่ท่ี 
17) 

500 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน 

650,000 235,733.84 36.27 

26 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้าน
ทุ่งใหญ่ถึงบ้านโดนอาวน์ (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่
ที่ 4) 

1,800 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน 

500,000 424,597.40 84.92 

27 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสาย
โคกตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9) 

1,500 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน 

500,000 497,693.38 99.54 

28 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสาย
ห้วยตะขบ (บ้านปะทาย หมู่ที่ 3) 

2,000 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน 

500,000 300,446.37 60.09 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง(งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

29 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสาย
ห้วยสะกุย (บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12) 

800 เมตร เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน 

100,000 534,780.65 534.78 

 
สรุป 
  1. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง ตามเป้าหมายที่สามารถด้าเนินการได้มากท่ีสุด ได้แก่ ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สายหน้าบ้านนายทา กายชาติ ไปทางบ้านนาง
จุฬารัตน์ พลเสน (บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) พ้ืนที่ด้าเนินการ ขนาดกว้าง 1.00 เมตรยาว 147.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทางลูกรัง 
จ้านวนเงิน 99,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจ้านวนเงินที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 
  2. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนเป้าหมายทีส่ามารถด้าเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายยศ ครองเชื้อ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 9.90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 29.70 เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง จ้านวนเงิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจ้านวนเงินที่ตั้งไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)     
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี   
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง (งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา    ด าเนินการจริง    ตามแผนพัฒนา    ด าเนินการจริง    

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในเด็กอ่อนก่อนวัยอันควร 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรม
โครงการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรม
โครงการ 

10,000 7,250 72.50 

2 โครงการฝึกอบรมการท้าน้้ายา
อเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน ประจ้าปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรม
โครงการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรม
โครงการ 

17,700 12,130 68.54 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนน้า
ผู้สูงอายุ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรม
โครงการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรม
โครงการ 

12,400 8,510 68.63 

 
  สรุป 
  1. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนเป้าหมายที่สามารถด้าเนินการได้มากที่สุด คือ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กอ่อนก่อนวัยอันควร 
ประจ้าปีงบประมาณ 2563 จ้านวนเงิน 7,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.50 ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
  ๒. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนงบประมาณท่ีด้าเนินการได้น้อยที่สุด คือ โครงการฝึกอบรมการท้าน้้ายาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน ประจ้าปี
งบประมาณ 2563  จ้านวนเงิน  12,130 คิดเป็นร้อยละ 68.54 ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  2.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง (งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

5,500,000 1,587,410 28.87 

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

300,000 63,791 21.27 

3 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนที่อยู่ใน
สังกัด อบต. ทุ่งใหญ่  

นักเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.ทุ่ง
ใหญ่ 

นักเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต อบต.ทุ่งใหญ ่

3,736,000 3,518,000 94.17 

4 ก่อสร้างเสาธงชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับการก่อสร้างเสา
ธงชาติ จ้านวน 1 เสาธง 
ให้ ศพด. ในสังกัด อบต. 
ทุ่งใหญ่  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับ
การก่อสร้างเสาธงชาติ 
จ้านวน 1 เสาธง ให้ ศพด. 
ในสังกัด อบต. ทุ่งใหญ่ 

50,000 15,000 30.00 

 
สรุป 
  1. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการไดจ้ริง จ้านวนเป้าหมายที่สามารถดา้เนินการได้มากท่ีสุด คือ อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรยีนที่อยู่ในสังกัด อบต. ทุ่งใหญ่ จ้านวนเงิน 3,518,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 94.17 ของจ้านวนเงนิท่ีตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
  ๒. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการไดจ้ริง จ้านวนงบประมาณที่ด้าเนินการได้น้อยที่สุด คือ ก่อสร้างเสาธงชาติ จ้านวนเงิน 15,000 คดิเป็นร้อยละ 30.00 ของจ้านวนเงินท่ีตั้งตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง (งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

1 โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นแก่
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับโครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยขั้นต้นแก่
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับ
โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยขั้นต้นแก่
ประชาชน 

10,800 0.00 0.00 

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
สงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุช่วง
สงกรานต ์

95,000 0.00 0.00 

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

95,000 8,510 8.96 

4 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ้าเภอกันทร
ลักษ์ (ศป.ปส.อ.) ประจ้าปีงบประมาณ 
2563  

เพื่ออุดหนุนให้แก่ท่ีท้า
การอ้าเภอกันทรลักษ์ 
ประจ้าปี 2563 

เพื่ออุดหนุนให้แก่ท่ีท้าการ
อ้าเภอกันทรลักษ์ 
ประจ้าปี 2563 

20,000 0.00 0.00 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง   (งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

5 อุดหนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอ 

เพื่ออุดหนุนจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอ 

เพื่ออุดหนุนจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ้าเภอ 

20,000 20,000 100.00 

  สรุป  
  1. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนเป้าหมายที่สามารถด้าเนินการได้มากที่สุด คือ อุดหนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ้าเภอ จ้านวนเงิน  20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563    
  ๒. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนงบประมาณท่ีด้าเนินการได้น้อยที่สุด คือ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นแก่ 
ประชาชน ,ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์,อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ้าเภอกันทรลักษ์ 
(ศป.ปส.อ.) ประจ้าปีงบประมาณ 2563    
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  ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)     
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
  2.4 แผนงานการสาธารณสขุ   

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย   งบประมาณ   ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง(งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา     ด าเนินการจริง     ตามแผนพัฒนา     ด าเนินการจริง     

1  สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัข บ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ด้าเนินโครงการสัตย์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ด้าเนินโครงการสัตย์ 
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

100,000 41,275 41.28 

  สรุป 
  โครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนเป้าหมายที่สามารถด้าเนินการได้มากที่สุด คือ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ้านวนเงิน  41,275 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 41.28 ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง(งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

1 อุดหนุนโครงการขอรับงบประมาณ
อุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2563) 
“ศรีสะเกษส์” และการแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) 
“นครล้าดวนเกมส์” ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ขอรับงบประมาณ
อุดหนุนการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 
(พ.ศ. 2563) “ศรีสะ
เกษส”์ และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 37 (พ.ศ. 
2564) “นครล้าดวน
เกมส”์ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ขอรับงบประมาณ
อุดหนุนการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 
(พ.ศ. 2563) “ศรีสะ
เกษส”์ และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งท่ี 37 (พ.ศ. 
2564) “นครล้าดวน
เกมส”์ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

150,000 150,000 100.00 

๒ อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิม
พระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร  

เพื่ออุดหนุนโครงการ
จัดการแข่งขันวิ่งเฉลิม
พระเกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
จัดการแข่งขันวิ่งเฉลิม
พระเกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

20,000 20,000 100.00 
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญ่                                                                                                                      

 

 
  สรุป 
  โครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนเป้าหมายที่สามารถด้าเนินการได้มากที่สุด คืออุดหนุนโครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2563) “ศรีสะเกษส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) “นครล้าดวนเกมส์” ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ้านวนเงิน  
150,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  จ้านวนเงิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง (งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

1 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายมน
การช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผูด้้วยโอกาส
ประจ้าปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายมน
การช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผูด้้วยโอกาส
ประจ้าปีงบประมาณ 
2563 

137,200 0.00 0.00 

 
  สรุป 
  - ไม่ได้ด้าเนินการ   
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รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่ใหญ่                                                                                                                      

 

ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้พ่ึงตนเองได้ 
  3.1   แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง (งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

1 อุดหนุนโครงการงานเทศกาลผลไม้และ
ของดีกันทรลักษ์ ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
งานเทศกาลผลไม้และ
ของดีกันทรลักษ์ 
ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
งานเทศกาลผลไม้และ
ของดีกันทรลักษ์ 
ประจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

20,000 20,000 100.00 

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (รักษ์น้้า รักป่า รัก
แผ่นดิน) ประจ้าปีงบประมาณ 2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รักษ์น้้า รัก
ป่า รักแผ่นดิน) ประจ้าปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รักษ์น้้า รัก
ป่า รักแผ่นดิน) ประจ้าปี
งบประมาณ 2563 

100,000 0.00 0.00 

     สรุป 
  1. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนเป้าหมายที่สามารถด้าเนินการได้มากที่สุด คืออุดหนุนโครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวนเงิน  20,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
  2. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนงบประมาณท่ีด้าเนินการได้น้อยที่สุด คือ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์น้้า รักป่า รัก
แผ่นดิน) ประจ้าปีงบประมาณ 2563  จ้านวนเงิน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง (งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้น้า
และกลุ่ม อสม. ต้าบลทุ่งใหญ่ ประจ้าปี
งบประมาณ 2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
ศักยภาพผู้น้าและกลุ่ม 
อสม. ต้าบลทุ่งใหญ่ 
ประจ้าปีงบประมาณ 
2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับโครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
ศักยภาพผู้น้าและกลุ่ม 
อสม. ต้าบลทุ่งใหญ่ 
ประจ้าปีงบประมาณ 
2563 

749,605 120,800 16.12 

2 โครงการอบรมประชาชนเพื่อให้รับรู้
สิทธิและท่ีในการใช้มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรม
ประชาชนเพื่อให้รับรู้
สิทธิและที่ในการใช้
มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรม
ประชาชนเพื่อให้รับรู้
สิทธิและที่ในการใช้
มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข 

25,000 0.00 0.00 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นใช้ในชีวิตประจ้าวันประชาชน  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายเบื้องต้นใช้
ในชีวิตประจ้าวัน
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายเบื้องต้นใช้
ในชีวิตประจ้าวัน
ประชาชน 

30,000 0.00 0.00 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง(งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   ตามแผนพัฒนา   ด าเนินการจริง   

4 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี 
ปะจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพื่ออุดหนุนโครงการ
งานรัฐพิธีและราชพิธี 
ปะจ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

เพื่ออุดหนุนโครงการงาน
รัฐพิธีและราชพิธี ปะจ้า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

15,000 15,000 100.00 

5 อุดหนุนโครงการจัดงาน “วันท้องถิ่น
ไทย ประจ้าปี 2563” อ้าเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   

เพื่ออุดหนุนโครงการจัด
งาน “วันท้องถิ่นไทย 
ประจ้าปี 2563” 
อ้าเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ   

เพื่ออุดหนุนโครงการจัด
งาน “วันท้องถิ่นไทย 
ประจ้าปี 2563” อ้าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรสีะ
เกษ   

3,000 3,000 100.00 

6 อุดหนุนงานปีใหม่และงานกาชาด เพื่ออุดหนุนงานปีใหม่
และงานกาชาด 

เพื่ออุดหนุนงานปีใหม่และ
งานกาชาด 

5,000 0.00 0.00 

  สรุป 
  1. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนเป้าหมายที่สามารถด้าเนินการได้มากที่สุด คือ อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ปะจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  จ้านวนเงิน  15,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100.00 และอุดหนุนโครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจ้าปี 2563” อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จ้านวน 
เงิน 3,000 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
  2. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนงบประมาณท่ีด้าเนินการได้น้อยที่สุด โครงการอบรมประชาชนเพื่อให้รับรู้สิทธิและท่ีในการใช้มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข , โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นใช้ในชีวิตประจ้าวันประชาชน , อุดหนุนงานปีใหม่และงานกาชาด จ้านวนเงินที่ด้าเนินการจริงของทั้ง ๓ โครงการ คือ 
0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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ผลการด าเนินงาน (ความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม)    
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4.2 งบกลาง  

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ด าเนินการจริง (งบประมาณ)  ตามแผนพัฒนา    ด าเนินการจริง    ตามแผนพัฒนา    ด าเนินการจริง    

1  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิไดร้ับ 
เบี้ยยังชีพทุกคน 

ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิไดร้ับ เบี้ย
ยังชีพทุกคน 

15,000,000 12,295,400 81.97 

2  เบี้ยยังชีพคนพิการ  ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 
ทุกคน 

ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ ทุก
คน  

2,800,000 4,589,200 100.00 

3  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง 
ชีพทุกคน 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง 
ชีพทุกคน  

50,000 50,500 100.00 

  สรุป 
  1. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนเป้าหมายที่สามารถด้าเนินการได้มากที่สุด คือ เบี้ยยังชีพคนพิการ จ้านวนเงิน 4,589,200 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
100.00 และ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ้านวนเงิน 50,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
  2. พบว่าโครงการที่ด้าเนินการได้จริง จ้านวนงบประมาณท่ีด้าเนินการได้น้อยที่สุด คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ้านวนเงิน 12,295,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.97 
ของจ้านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สรุปโครงการทั้งหมด 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง ( บาท) 
1 ก่อสร้างถนน คสล. ทางไปสถานสีบูน้้า (บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10)  500,000 462,000 92.40 
2 ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. ซอย 2 สายบ้านนายศักดิ์ ภักเกลี้ยง  

(บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 
100,000 97,000 97.00 

3 ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. สายหนา้บ้านนายทา กายชาติ ไปทางบ้านนางจุฬารัตน์ พลเสน (บ้านโคก
ใหม่ หมู่ท่ี 15) 

100,000 99,000 99.00 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า รร. บ้านกระมอล – บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4  
(บ้านกระมอล หมู่ที่ 7) 

500,000 123,000 24.60 

5 โครงก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายจากบ้านนายเศษ วิมาลย ์ไปทางบ้านนายบุญถึง เมาหวล 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

100,000 128,000 128.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดินแดงไปทางแยกดินแดงต้าบลช้า  
(บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

500,000 449,500 89.90 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นางทองโมล ยีสุ่่น (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 200,000 112,000 56.00 
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาง  เยี่ยง ศรีอุทุมพร ไปห้วยตะขบ (บ้านประทาย  

หมู่ ที่ 3 )    
200,000 141,000 70.50 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายพล คณูสุข ถึงนายเติม คืนผล   300,000 135,500 45.17 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายภานุวัฒน์ สนิทวชินันท์  

(บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 
500,000 185,000 37.00 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายยศ ครองเชื้อ 100,000 15,000 15.00 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง ( บาท) 
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสุริยันต์ ยอดแก่น ไปหน้าวัดทุ่งประทาย (บ้านทุ่ง

ประทาย หมู่ที่ 13) 
500,000 173,000 24.67 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพนมดบ 300,000 320,000 1.23 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดไปแยกโดนเอาว์ (บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6) 400,000 369,000 31.80 
15 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส จุดที่ 1 300,000 146,000 48.67 
16 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส จุดที่ 2 300,000 146,000 48.67 
17 โครงการติดตั้งฝาปิดรางระบายน้้า จากบ้านนายริน ไสว ไปแม่สมร จินดาชาติ  

(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14) 
500,000 301,500 60.30 

18 โครงการวางท่อระบายน้้าหนองช้าใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 200,000 130,500 65.25 
19 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายหนิงแสง-หนองบัว หมู่ที่ 6 150,000 88,281.42 58.86 
20 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายโคกตลอดถึงบ้านซ้าตะวนั (บ้านม่วง หมู่ที่ 5) 500,000 416,331.65 83.27 
21 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายช้ามดถึงต้าบลช้า หมู่ที่ 16 500,000 226,420.56 45.29 
22 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายโตนด (บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11) 500,000 428,924.48 85.79 
23 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายที่ท้าการต้ารวจชุมชนต้าบลทุ่งใหญ่ – ต้าบลรุง (บ้านทุ่ง

ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 
300,000 514,325.46 171.45 

24 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทุ่งโตนด หมู่ที่ 8 350,000 460,561.17 131.59 
25 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายนายศลิป์รัตน์ นาคชาติ ถึงไร่นางบน (หมู่ที่ 17)  650,000 235,733.84 36.27 
26 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านทุ่งใหญ่ ถึง แยกโดนอาวน์ (บ้านทุ่งใหญ่  

หมู่ที่ 4) 
500,000 424,597.40 84.92 

27 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายโคกตลอด (บ้านทุ่งใหญ2่ หมู่ที่ 9) 500,000 497,693.38 99.54 
28 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายห้วยตะขบ (บ้านประทาย หมู่ที่ 3)  100,000 300,446.37 300.45 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง ( บาท) 
29 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายห้วยสะกุ้ย (บ้านโคกเหนอื หมู่ที่ 12) 100,000 534,780.65 534.78 
30 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในเด็กอ่อนก่อนวัยอันควร ประจ้าปีงบประมาณ 

2563 
10,000 7,250 72.50 

31 โครงการฝึกอบรมการท้าน้้ายาอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน ประจ้าปีงบประมาณ 2563 17,700 12,130 68.54 
32 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนน้าผูสู้งอายุ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 12,400 8,510 68.63 
33 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  5,500,000 1,587,410 28.87 
34 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 300,000 63,791 21.27 
35 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัด อบต. ทุ่งใหญ่ 3,736,000 3,518,000 94.17 
36 ก่อสร้างเสาธงชาติ 50,000 15,000 30.00 
37 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้นแก่ประชาชน 10,800 0.00 0.00 
38 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 95,000 0.00 0.00 
39 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่ 95,000 8,510 8.96 
40 อุดหนุนโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ศูนย์ปฏิบตัิการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพ

ติดอ้าเภอกันทรลักษ์ (ศป.ปส.อ.) ประจ้าปีงบประมาณ 2563  
20,000 0.00 0.00 

41 อุดหนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ้าเภอ 

20,000 20,000 100.00 

42 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  100,000 41,275 41.28 
43 อุดหนุนโครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 

(พ.ศ. 2563) “ศรีสะเกษส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  
ครั้งท่ี 37 (พ.ศ. 2564) “นครล้าดวนเกมส์” ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

150,000 150,000 100.00 

44 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรตสิู่อุทยานแห่งชาตเิขาพระวิหาร  20,000 20,000 100.00 
45 

 
 
 

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ดอ้ยโอกาส 137,200 0.00 0.00 
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ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ที่ด าเนินการจริง 
46 อุดหนุนโครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20,000 20,000 100.00 
47 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รักษ์น้้า รักป่า รักแผ่นดิน)  

ประจ้าปีงบประมาณ 2563 
100,000 0.00 0.00 

48 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้น้าและกลุ่ม อสม. ต้าบลทุ่งใหญ่ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 749,605 120,800 16.12 
49 โครงการอบรมประชาชนเพื่อให้รบัรู้สิทธิและที่ในการใช้มาตรการกฎหมายสาธารณสุข  25,000 0.00 0.00 
50 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นใช้ในชีวิตประจ้าวันประชาชน  30,000 0.00 0.00 
51 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ปะจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15,000 15,000 100.00 
52 อุดหนุนโครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจ้าปี 2563” อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรสีะเกษ   3,000 3,000 100.00 
53 อุดหนุนงานปีใหม่และงานกาชาด 5,000 0.00 0.00 
54 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 15,000,000 12,295,400 81.97 
55 เบี้ยยังชีพคนพิการ  2,800,000 4,589,200 100.00 
56 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  50,000 50,500 100.00 

รวม 38,821,705 30,206,872 77.81 
 
 


