
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

110,000 
(ปี 60:110,000)

200,000 
(ปี 60:176,700)

500,000 18 11
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:300,000)

(ปี 58:100,000)

100,000 
(ปี 60: 65,000)

500,000 - 1
(ปี 60:500,000)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

1

3

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้าสะดวก 
ทําให้นํ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง5 ปรับปรุงรางระบายนํ้าสายหน้าบ้าน
นายบัวศรี วิลัย ถึงหน้า อบต.ทุ่งใหญ่ 
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 1,000 
เมตร

200,000 100,000 

5ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง -ขยายไหล่ทางถนน คสล.สาย
นายสมภาส รุ่งธนศักดิ์ถึงนาย
บน หวลคน่ึง (บ้านทุ่งใหญ่2 
หมู่ท่ี 9)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1 เมตร ยาว 
200 เมตร

100,000 100,000 100,000 

500,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่างซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตรสายโคกตลอด 
(บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

500,000 500,000 

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง 3254

2

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง 215

ขยายไหล่ทางถนน คสล. หน้า
วัดบ้านร่อง (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
200 เมตร

100,000 100,000 100,000 

ขยายไหล่ทาง ช่วงบ้านนางสอน
 เปล่งปลั่ง (บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 
15)

ถนนได้มาตรฐาน กว้างข้างละ 1 เมตร 
ยาว 500 เมตร

100,000 100,000 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

150,000 - 1
(ปี 60:150,000)

300,000 - 4
(ปี 60:300,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

200,000 - 3
(ปี 60:200,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

500,000 
(ปี 60: 500,000)

100,000 
(ปี 60: 95,800)

6

10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีนํ้าประปา
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีนํ้าประปา
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

7 ขยายเขตท่อประปา จากนา
นายสวน เขียวหอม ไปโนนสงบ 
(บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12)

9 ซ่อมแซมระบบประปา บ้านปะ
ทาย หมู่ท่ี 3

เพื่อให้ประชาชนมี
นํ้าประปาสําหรับ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

จํานวน 1 แห่ง 50,000 

เพื่อให้ประชาชนมี
นํ้าประปาสําหรับ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

ระยะทาง 1,000 เมตร 10,000 

4-

-ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-

11 ขยายไหล่ทางถนน คสล. สาย
หน้าบ้านนายประยุทธ อ่อน
ทรวง (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 1 เมตร ยาว 200
 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

ลดอุบัติเหตุ

410 ปรับปรุงถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรทางไปสถานีสูบนํ้า (บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 10)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,300 เมตร

500,000 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่างซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตร สายนาชํา (บ้าน
ตาซุน หมู่ท่ี 8)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
700 เมตร

100,000 100,000 100,000 

กองช่าง 38 ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อ
ระบายนํ้าข้างหนองชําใหญ่ 
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

จํานวน 1 แห่ง 50,000 10,000 10,000 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

200,000 
(ปี 60:200,000)

750,000 
(ปี 60:750,000)

150,000 
(ปี 60:150,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

123,300 
(ปี 60:123,300)

12

13

16

17 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนนาย
ดอน ถึงสุดเขตห้วยสะกุย (บ้าน
โคกเหนือ หมู่ท่ี 12)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800
 เมตร

100,000 100,000 

ปรับปรุงถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร สายหนองบก (บ้านผือ
เก่า หมู่ท่ี 6)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 500
 เมตร

100,000 100,000 100,000 

ขยายไหล่ทาง ถนนคสล. สาย
หน้าบ้านนายทา กายชาติ ไป
ทางบ้านนางจุฬารัตน์ พลแสน 
(บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15)

ถนนได้มาตรฐาน กว้างข้างละ 1 เมตร 
ยาว 500 เมตร

100,000 100,000 

กองช่าง 9-

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง 7-

10-

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง 10-

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง 10-

ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุก 
สายนางทองกลิ่น (บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ท่ี 4)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 800
 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง 5-

ขยายไหล่ทางถนน คสล. ซอย 2
 สายบ้านนายศักดิ์ ภักดิ์เกลี้ยง 
(บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15)

ถนนได้มาตรฐาน กว้างข้างละ 0.5 เมตร 
ยาว 250 เมตร

100,000 100,000 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบ
คลองห้วยสะกุย (บ้านโคกเหนือ
 หมู่ท่ี 12)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

100,000 100,000 

15

14

100,000 

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

100,000 

100,000 
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ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

500,000 380,000 100,000 100,000 - 13
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:300,000)

(ปี 58:150,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 - 17
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:300,000)

(ปี 58:300,000)

 400,000
(ปี 60:400,000)

(ปี 59:100,000)

300,000 - 18
(ปี 60:300,000)

50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีนํ้าประปา
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง22 ปรับปรุงระบบนํ้าประปา บ้าน
โคก หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ําประปาสําหรับ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง

จํานวน 1 แห่ง 50,000 

กองช่าง 17-

14-

20 ขยายไหล่ทางถนน คสล. สาย
หน้าโรงเรียนบ้านกระมอลฯ ถึง
วัดบ้านกระมอลฯ (บ้านกระ
มอล หมู่ท่ี 7)

ถนนได้มาตรฐาน ข้างละ 1 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

500,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

19 ซ่อมแซมถนนลูกรังสามแยก
โคกตลอด สายนายกลิ่น มีแสง 
ถึงท่ีนานายสาโรจน์ (บ้านทุ่ง
ใหญ่2 หมู่ท่ี 9)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง

18 ขยายไหล่ทาง ถนนคสล. สาย
หน้าวัดบ้านม่วงถึงแยกโดน
อาวน์ (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

ถนนได้มาตรฐาน กว้างข้างละ 1 เมตร 
ยาว 800 เมตร

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

21 ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก
ทางเข้าแปลงเกษตร สายจาก
บ้านนายสุริยันต์ ยอดแก่น ถึง 
หน้าวัดทุ่งประทาย (บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
850 เมตร

400,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

100,000 
(ปี 60:100,000)

200,000 
(ปี 60:200,000)

(ปี 59:100,000)
(ปี 58:100,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

27

ประชาชนมี
นํ้าประปาสําหรับ
อุปโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง 1924 ซ่อมแซมระบบนํ้าปาปาหมู่บ้าน
 บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7

เพื่อให้ประชาชนมี
นํ้าประปาสําหรับ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

จํานวน 1 แห่ง 50,000 

-100,000 100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง 18

-50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

กองช่าง 20-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง 20-

ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก
ทางเข้าแปลงเกษตร สายจาก
โค้งศาลปู่ตา ถึงเขตทหาร (บ้าน
ทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย

100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย

23 ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก 
จากสามแยกป้ายบ้านทุ่ง
ประทาย ถึง บ้านผือเก่า (บ้าน
ทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร

100,000 

ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก 
สายจากบ้านนายทวีศักดิ์ ถุง
ทรัพย์ ถึง บ้านนายจันทร์ คูณ
พันธ์ (บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร

100,000 100,000 

กองช่าง 19-

26 ปรับปรุงถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านทุ่งใหญ่ ถึงหนอง
กระหวัน (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร

100,000 100,000 100,000 

25



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

400,000 
(ปี 60:400,000)

100,000 

(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

(ปี 59:300,000)

(ปี 58:300,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:300,000)

(ปี 58:300,000)

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง --

กองช่าง --

33 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายต่อ
เขตตําบลชําถึงบ้านโคกหมู่ท่ี 1

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,900 เมตร

100,000 100,000 100,000 

32 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน
โคก หมู่ท่ี 1 ถึง ตําบลพราน อ.
ขุนหาญ

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนลาดยางสายผือ
เก่า หมู่ท่ี 6 ถึง บ้านม่วง หมู่ท่ี 5

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,120 เมตร

100,000 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาย
โพธ์ิ ครองเช้ือ (บ้านร่อง หมู่ที่ 2)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร 500 
เมตร

100,000 100,000 

100,000 

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง 35-100,000 

-

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง --100,000 

-100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโคกตลอด 
จากนานายทองพูน ลาพันธ์ ถึงหนอง
กระจด (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร

200,000 100,000 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนายพร
ศรี ประชา ถึง นางอ่อนศรี 
รัตนะ (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร

100,000 100,000 

100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง 36-

30

29

28

31



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

100,000 
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:300,000)

(ปี 58:300,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:300,000)

(ปี 58:300,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

ปรับปรุงถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร สายนายสุโพ ยอดสิงห์ 
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร

กองช่างร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

--

--

กองช่าง

กองช่าง --

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง

100,000 100,000 100,000 

100,000 100,000 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาย
เสวย ถึง นายประเสริฐ (บ้าน
โคก หมู่ท่ี 1)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร

100,000 100,000 100,000 

100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

ปรับปรุงถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร สายนายหิน ยอดสิงห์ 
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร

--

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตร สายนายโฮ ไสว ถึง
 นายจาบ สัตพันธ์ (บ้านโคกใต้
พัฒนา หมู่ท่ี 14)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
700 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

--ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้าน
ทุ่งใหญ่ หมู่ 16 ถึงสามแยกบ้าน
ร่อง หมู่ 2

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง

-34 ซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน
โคก หมู่ท่ี 1 ถึงต่อเขตตําบล
กระแชง

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,300 เมตร

100,000 -100,000 100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

39

38

37

36

35



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

200,000 
(ปี 60:200,000)

50,000 
(ปี 60:25,000)

41

42

43

44

45 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

ขยายไหล่ทางถนน คสล. สาย
หน้าศาลาประชาคม (บ้านห้วย
ไม้งาม หมู่ท่ี 11)

ถนนได้มาตรฐาน กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

100,000 

-ปรับปรุงถนนดิน ซอยนางแปะ 
วันศรี (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

50,000 

ขยายไหล่ทางถนน คสล. สาย
ถนนลาดยางถึงศาลาประชาคม 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16)

ถนนได้มาตรฐาน กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 500 
เมตร

100,000 100,000 

ขยายไหล่ทางถนน คสล. สาย
จากบ้านนางละมอง บุญบําเรอ 
ถึงบ้านนายบุญเยือน ยอดแก่น 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

ถนนได้มาตรฐาน กว้างข้างละ 1 
เมตร ยาว 800 
เมตร

20,000 100,000 

-

--100,000 

100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง --

-10,000 

กองช่าง -

กองช่าง --

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง --

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย

กองช่าง

100,000 

100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

ขยายไหล่ทางถนน คสล.สายประปา 
หมู่ท่ี 3 ถึงบ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13 
(บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3)

ถนนได้มาตรฐาน กว้างข้างละ 0.5 
เมตร ยาว 350 
เมตร

100,000 100,000 

ซ่อมถนนลงหินคลุก สายนายบุญส่ง 
โพธิจารย์ ติดถนนลาดยาง (บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร

100,000 100,000 100,000 

100,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
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สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
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ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 200,000
(ปี 60:200,000)

 300,000
(ปี 60:300,000)

34,500 
(ปี 60:34,500)

150,000 
(ปี 60:150,000)

150,000 
(ปี 60:150,000)

200,000 
(ปี 60:200,000)

46

47
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50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีนํ้าประปา
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง --

ประชาชนมีนํ้าประปา
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง --

50 ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน 
(บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9)

ระบบประปาได้
มาตรฐานและท่ัวถึง

ระยะทาง 2,000 เมตร 50,000 50,000 

--

ขยายเขตท่อประปาหมู่บ้าน 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16)

ระบบประปาได้
มาตรฐานและท่ัวถึง

ระยะทาง 2,000 เมตร 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ขยายเขตท่อจ่ายนํ้าประปา
หมู่บ้าน สายนายสุทธิชัย ครอง
เมือง (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

เพื่อให้ประชาชนมี
นํ้าประปาสําหรับ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

ระยะทาง 1,000 เมตร 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีนํ้าประปา
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

กองช่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านโคก(บ้านโคกใหม่ 
หมู่ท่ี 15)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

200,000 200,000 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนายลา 
หอมคําถึงโคกตลอด (บ้านม่วง 
หมู่ท่ี 5)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

50,000 50,000 50,000 

200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง --

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง --

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ลดอุบัติเหตุ กองช่าง --51 ซ่อมแซมฝาปิดท่อพักราง
ระบายนํ้า สายหน้า ศพด.บ้าน
ปะทาย (บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 350 เมตร 50,000 50,000 50,000 
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ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

200,000 

14,567,800 6,610,000 5,130,000 5,130,000 

52 ซ่อมแซมถนนเลียบคลองสาย
โคกตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 
9)

ถนนได้มาตรฐาน ระยะทาง 1,500 
เมตร

100,000 -100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก
 และปลอดภัย

กองช่าง -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
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สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
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ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

500,000 
(ปี 60:500,000)

 500,000 500,000 140,000 100,000 กองช่าง 4 4

(ปี 60:500,000)

300,000 
(ปี 60:150,000)

500,000 500,000 12
(ปี 60:1,000,000)

(ปี 59:1,000,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

 500,000 500,000 500,000 500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:4,000,000)

ความสําคัญ
ระดับตําบล

5 ก่อสร้างรางระบายนํ้า สายจาก
บ้านนายปริน ยอดจาน ไปทาง
บ้านนายบุญเยือน ยอดแก่น (บ้าน
ทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 100 เมตร 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง 159

6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก่อสร้างถนน คสล. สายตาแบน 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

กว้าง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่ง
ใหญ่ ไปบ้านกระมอล (บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ท่ี 4)

ถนนได้มาตรฐาน4 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

กองช่าง 510

7

2

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ฯ (บ้านทุ่งใหญ่
เก่า หมู่ท่ี 17)

3 กว้าง 4 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง -5300,000 300,000 100,000 ถนนได้มาตรฐาน

กองช่าง -กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายนางสุภา
พร ไปทางไร่นายสุพัฒน์ (บ้านกระ
มอล หมู่ท่ี 7)

1 500,000 500,000 260,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

 500,000 500,000 12 2
(ปี 60:1,000,000)

 100,000 100,000 13 2
(ปี 60:100,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

11 400,000 กองช่าง 17 2
(ปี 60:400,000)

500,000 20 1
(ปี 60:500,000)

2,600,000 21 2
(ปี 60:2,600,000)

(ปี 59:1,500,000)

(ปี 58:1,500,000)

วางท่อระบายนํ้าซอยหน้าวัด       
ผือเก่าธรรมราม(บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø
 0.40 x 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. ระยะทาง 500 
เมตร

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

100,000 100,000 100,000 การระบายนํ้า
สะดวก ทําให้นํ้า
ไม่ท่วมขัง

กองช่าง12

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก ทําให้นํ้า
ไม่ท่วมขัง

วางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่พักหน้า
บ้านนางสวัสดี คูณสุข-นางตรา กา
ยะชาติ (บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง500,000 8

9 กว้าง 2.5 เมตร 
ยาว 200 เมตร

100,000 100,000 

ถนนได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายศุภชัย
 แก้วทํา (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14)

13 ก่อสร้างประปา บ้านประทาย หมู่
ท่ี 3

ถนนได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สายจากนา
นางลําพูน ไปนายประสิทธิถุง
ทรัพย์ (บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9)

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

เพื่อให้ประชาชนมี
นํ้าประปาสําหรับ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

ประปาขนาดใหญ่
จํานวน 1 แห่ง

50,000 50,000 

กองช่างร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 711100,000 100,000 400,000 กว้าง 3 เมตร ยาว 800 
เมตร พร้อมไหล่ทาง

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายนายธนชัย 
เสาตรง (บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15)

7

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 1014ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายสุกิจ 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11)

10 500,000 100,000 100,000 

50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมี
นํ้าประปาสําหรับ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

กองช่าง

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด
 Ø 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ระยะทาง 500 เมตร

100,000 100,000 
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ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 500,000 500,000 100,000 100,000 
(ปี 60:500,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

4,000,000 
(ปี 60:4,000,000)

400,000 27 -
(ปี 60:300,000)

 500,000 500,000 - 1
(ปี 60:1,000,000)

100,000 - 1
(ปี 60:100,000)

 500,000 100,000 - 2
(ปี 60:440,000)

2,600,000 - 2
(ปี 60:2,600,000)

(ปี 59:1,500,000)

19

ประปา ขนาดใหญ่ 
จํานวน 1 แห่ง

50,000 

17 วางท่อระบายนํ้า สายห้วยแรด 
บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด Ø
 0.40 x 1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล. ระยะทาง 500 
เมตร

100,000 100,000 

ก่อสร้างถนน คสล. สายนาโตนด จาก
ถนนลาดยาง ไปทางนานายประวิทย์ 
บ้านร่อง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก ทําให้นํ้า
ไม่ท่วมขัง

กองช่าง

42314

50,000 

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก ทําให้นํ้า
ไม่ท่วมขัง

กองช่าง

ติดตั้งฝาปิดรางระบายนํ้าสายหน้า
ศาลาประชาคม บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา
 หมู่ท่ี 16

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 500 เมตร 50,000 

50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

กองช่างก่อสร้างประปา บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ําประปาสําหรับอุปโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง

กองช่าง

100,000 กองช่าง

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

500,000 18 ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปสถานี
สูบนํ้า (บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10)

ถนนได้มาตรฐาน ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

20 ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสิน 
ครองเมือง (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

100,000 

500,000 

10,000 

21

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 1825300,000 300,000 100,000 

26ก่อสร้างถนน คสล. สายดินแดงไป
ทางแยกดินแดงตําบลชํา (บ้านร่อง หมู่
ที่ 2)

16

15

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,200 เมตร

2,000,000 2,000,000 800,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง -

กว้าว 4 เมตร ยาว 500
 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าช้า 
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 500,000
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:1,000,000)

500,000 - 2
(ปี 60:500,000)

 500,000 - 3

(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

 500,000 100,000 - 3
(ปี 60:500,000)

 500,000 500,000 - 3
(ปี 60:495,000)

100,000 - 3
(ปี 60:49,700)

300,000 
(ปี 60:300,000)

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก ทําให้นํ้า
ไม่ท่วมขัง

กองช่างท่อระบายน้ํา คสล. ขนาด
 Ø 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ระยะทาง 100 เมตร

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้าพร้อมฝาปิด สาย
นางคําใบ คืนผล ไปสวนนาง
ชํานาญ วงค์พูนสุข (บ้านโคกเหนือ 
หมู่ท่ี 12)

27

50,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้าสะดวก
 ทําให้นํ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง23 ติดตั้งฝาปิดรางระบายนํ้า สาย
หน้าศาลาประชาคม บ้านทุ่งใหญ่
เก่า หมู่ท่ี 17

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 500 เมตร

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

กองช่าง

100,000 24 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลง
เกษตร สายนายเสงิม กายชาติ 
(บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร

325,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าเมรุ
บ้านม่วง หมู่ท่ี 5

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
450 เมตร

490,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สุริยันต์ ยอดแก่ ไปหน้าวัดทุ่ง
ประทาย (บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

22 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
850 เมตร

500,000 500,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

26 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง
อรวรรณ-ท่ีนานายหลํา  (บ้านทุ่ง
ใหญ่2 หมู่ท่ี 9)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร

500,000 500,000 

28

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

2-

การระบายนํ้า
สะดวก ทําให้นํ้า
ไม่ท่วมขัง

กองช่าง 3-100,000 100,000 100,000 วางท่อระบายนํ้าสายเหนือ สายแม่
ระพีพรรณ ถึง แม่สุพรรณไสว 
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 500 เมตร ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง - 3

(ปี 60:1,000,000)

(ปี 59:1,000,000)

 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง - 4

(ปี 60:500,000)

(ปี 59:300,000)

200,000 
(ปี 60:200,000)

 150,000  500,000 100,000 100,000 กองช่าง - 4

 500,000 500,000 500,000 260,000 กองช่าง - 4
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:300,000)

34  300,000 กองช่าง - 4
(ปี 60:225000)

 500,000 300,000 200,000 100,000 
(ปี 60:500,000)

31 วางท่อระบายนํ้า สายบ้านชมดาว 
(บ้านประทาย หมู่ท่ี 3)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 300 เมตร -กองช่าง

4-

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้าสะดวก
 ทําให้นํ้าไม่ท่วมขัง

4

ก่อสร้างถนน คสล. สายนางสาย
ทอง ยุวพรม (บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 
15)

35 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
550 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายบุญ
 เมาหวล ไปทางบ้านนายสินสมุทร เมา
หวล (บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
ธาดา สินพวงย้ิม ไปทาง
ถนนลาดยาง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ท่ี 16)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายบุญมี 
กายะชาติ (บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 300
 เมตร

32 ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตลอด 
 (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าช้า 
(บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7)

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร

33

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

30

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

29



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

 400,000 100,000 100,000 100,000 
(ปี 60:330,000)

 400,000 300,000 190,000 100,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 - 5
(ปี 60:500,000)

500,000 500,000 140,000 100,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

 400,000
(ปี 60:330,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

38

42 ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด
 ซอยฝายนํ้าล้น (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 400 เมตร 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้าสะดวก
 นํ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง -

100,000 100,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 500
 เมตร

ถนนได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล. สายดินแดง
เช่ือมต่อตําบลชํา (บ้านโคกใหม่ 
หมู่ท่ี 15)

6

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลง
เกษตร สายนางคําใส จินดาชาติ 
ไปทางนายสอน เขียวหอม (บ้าน
โคก หมู่ท่ี 1)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 5-

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 5-37

การระบายนํ้า
สะดวก ทําให้นํ้า
ไม่ท่วมขัง

กองช่าง

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

5-40

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง500,000 6-

ก่อสร้างถนน คสล.สายนาโตน จาก
ถนนลาดยาง ไปทางท่ีนานายพิบูลย์ วัน
ศรี (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 400
 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง100,000 100,000 100,000 

41

กว้าง 3 เมตร ยาว 
600 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตร 
สายนายเพน กายชาติ ไปทางนางเมตตา 
เปล่งปล่ัง (บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

กองช่าง 5-36

กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

ถนนได้มาตรฐาน39

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. สายนางบุญ
ไหล นิวาท (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

ถนนได้มาตรฐาน

ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด
 สายกลางหมู่บ้าน (บ้านม่วง หมู่ท่ี
 5)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 800 เมตร 200,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 
(ปี 60:245,700)

150,000 
(ปี 60:110,000)

500,000 500,000 500,000 500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:4,000,000)

300,000 
(ปี 60:220,000)

500,000 - 6
(ปี 60:500,000)

500,000 - 6
(ปี 60:500,000)

48

47

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 500 เมตร การระบายนํ้า
สะดวก ทําให้นํ้า
ไม่ท่วมขัง

กองช่างร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

50,000 10,000 10,000 

-

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนดินทางเข้าแปลง
เกษตร ทางไปทุ่งหนองหว้า (บ้าน
ปะทาย หมู่ท่ี 3)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 6-43 500,000 320,000 100,000 

44 6-

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 6-ก่อสร้างถนน คสล. สายโตนด 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500เมตร

45

ถนนได้มาตรฐาน ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง50,000 50,000 50,000 ก่อสร้างถนน คสล. สายนางมิน 
ไปทาง นายวิเชียร์ (บ้านม่วง หมู่ท่ี
 5)

ติดตั้งฝาปิดรางระบายนํ้า จาก
บ้านแม่รินไสว ไปแม่สมร จินดา
ชาติ (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 500 เมตร 50,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่างติดตั้งฝาปิดรางระบายนํ้า จาก
บ้านผู้ใหญ่บ้านไปหน้าวัด (บ้าน
โคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14)

46 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร

100,000 100,000 100,000 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายเศษ  วิมาลย์ ไปทาง
บ้านนายบุญถึง  เมาหวล (บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 6



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

300,000 100,000 60,000 50,000 - 7
(ปี 60:500,000)

200,000 100,000 100,000 50,000 กองช่าง - 7
(ปี 60:130,000)

(ปี 59:200,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

150,000 
(ปี 60:110,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

220,000 
(ปี 60:220,000)

49

54

300,000 200,000 200,000 ระยะทาง 1,000 
เมตร

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างรางระบายนํ้าจากแยกหมู่
ท่ี 9 ไปทางนานายดม วันศรี (บ้าน
ทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17)

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

กองช่าง 7-

การระบายนํ้าสะดวก
 นํ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง 7

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง 6-

500,000 500,000 

-50,000 

-

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

40,000 

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างรางระบายนํ้า พร้อมฝาปิด
 เส้นกลางหมู่บ้าน (บ้านตาซุน หมู่ท่ี 8)

ระยะทาง 400 เมตร 50,000 50,000 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

500,000 320,000 100,000 ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

100,000 100,000 100,000 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 
0.15 เมตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. ข้างหนองชํา
ใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4)

52

กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายนายแรม 
หวนคะนึง (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

53

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

7-กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 7

ก่อสร้างถนน คสล. สายจากแยกบ้าน
นางทองยูรไปทางบ้านนางผกา เถาว์คํา 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100
 เมตร พร้อมไหล่ทาง

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตร 
สายนางประพาส กายชาติ ไปทางนาย
อุดม วีระสุข (บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

50

100,000 100,000 50,000 

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล.สายนาย
สุพรรณเจริญ ครองเมือง (บ้านร่อง
 หมู่ท่ี 2)

51

กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน (บ้านห้วย
ไม้งาม หมู่ท่ี 11)

55 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 7-

56



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง - 7
(ปี 60:1,000,000)

(ปี 59:5,600,000)

440,000 
(ปี 60:440,000)

500,000 160,000 100,000 50,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:200,000)

200,000 160,000 100,000 100,000 กองช่าง - 8
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:200,000)

500,000 - 8
(ปี 60:500,000)

220,000 
(ปี 60:220,000)

500,000 100,000 100,000 100,000 
(ปี 60:520,000)

61 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง200,000 50,000 50,000 

ก่อสร้างถนน คสล.สายนายธง 
ครองเช้ือ (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

กว้าง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 
0.15 เมตร

ถนนได้มาตรฐาน

กองช่าง 8-

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 8-

ติดตั้งฝาปิดรางระบายนํ้า จากหน้า
 ท่ีทําการ อบต. ไปกลางสี่แยก 
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 700 เมตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร

ถนนได้มาตรฐาน ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง -

ก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นาง
กนกวรรณ ไปตําบลรุง (บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16)

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,800 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลง
เกษตร สายนายอภิสิทธ์ิ คูณสุข 
(บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

กว้าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร

ถนนได้มาตรฐาน59

ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้าน
นางชิด นายไมล์ และนายสมศักดิ์ 
(บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17)

58

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน57

100,000 100,000 100,000 8ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างศาลา
ประชาคม (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

62

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 7-100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

60

ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกต้น
ตาล ไปสนามกีฬา (บ้านผือเก่า 
หมู่ท่ี 6)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

63



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 160,000 100,000 100,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 500,000 155,000 100,000 
(ปี 60:500,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

140,000 
(ปี 60:140,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:200,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:200,000)

66

8-

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายตามัด 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11)

65

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. สายท่ีนานางทองนาค
 ไปท่ีนานายสมภาร ปานประชาติ (บ้าน
ทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9)

64 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 8-

กองช่าง 9-

กว้าง 4 เมตร กว้าง
 800 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายนายภาณุ
วัต สนิทวิชนันท์ (บ้านโคกใหม่ 
หมู่ท่ี 15)

68 500,000 500,000 260,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
150 เมตรพร้อม
ไหล่ทาง

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมนึก 
คะนอง ไปทางบ้านนายเขียน คะนอง 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

67 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 8กว้าง 3 เมตร ยาว 
700 เมตร

-

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 9-กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายนางพัชร
ศรี ตอนศรี (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

70 300,000 100,000 100,000 

500,000 320,000 100,000 กว้าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าแปลง
เกษตร สายนายสมควร วิลัย (บ้าน
โคก หมู่ท่ี 1)

69

กองช่าง 8-

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ระยะทาง 500 เมตรระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

100,000 วางท่อระบายนํ้าพร้อมฝาปิด สาย
จากบ้านนางเนอรี่ ไปบ้านนางสุดา
 ย่ีสุ่น (บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12)

ถนนได้มาตรฐาน

100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง 8-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

200,000 
(ปี 60:176,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

120,000 
(ปี 60:120,000)

150,000 
(ปี 60:132,000)

176,000 
(ปี 60:176,000)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

500,000 

กองช่าง 9-

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 9-

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
700 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายจักร
พันธ์ แนบชิด ไปทางแฟลต ตชด. 
(บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6)

71

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายสัม 
(บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

500,000 500,000 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน 
(บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10)

72

75 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 10-100,000 100,000 100,000 

ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน
นางเรียบ เต่าลอย ไปบ้านนางแจ่ม
 กุลหอม (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13)

73

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 10-200,000 100,000 100,000 กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าแปลง
เกษตร สายนายมูล บุตรมณี ไป
นางกรรณิการ์ คืนผล (บ้านโคก หมู่ที่ 1)

74

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 9-100,000 100,000 

76

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง50,000 50,000 100,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลง
เกษตร สายหนองไทร (บ้านโคก 
หมู่ท่ี 1)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 10-100,000 100,000 

77 11-

100,000 กว้าง 3 เมตร ยาว 
180 เมตร

500,000 155,000 

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน
นางวัฒนา ย่ีสุ่น ไปบ้านนางจันทร
 หลวงเดช (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13)

100,000 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

165,000 
(ปี 60:165,000)

195,000 
(ปี 60:195,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

200,000 
(ปี 60:200,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

วางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก สาย
หน้าบ้านนายศิริ แก้วดี ไปทางทุ่ง
นา (บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 300 เมตร 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง 12-82

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัด 
ไปแยกโดนอาวน์ (บ้านผือเก่า หมู่
ท่ี 6)

84

80

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร

100,000 50,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 11

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัด 
เช่ือมบ้านม่วง (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4)

78 กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

100,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 11-160,000 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 12-100,000 300,000 500,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 500
 เมตร พร้อมไหล่ทาง

ถนนได้มาตรฐาน

81

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายหนองบัว 
ไปบ้านประทาย (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

83 500,000 100,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร สายหลังศาลาประชาคม 
(บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ก่อสร้างถนน คสล. สายจาก
ถนนลาดยาง ไปทางบ้านนายนิกร 
(บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

79

12-

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 11-100,000 80,000 200,000 

-

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 11-50,000 50,000 100,000 กว้าง 3 เมตร ยาว 100
 เมตร พร้อมไหล่ทาง

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
จินต์ เถาว์คํา (บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 
13)



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

220,000 
(ปี 60:220,000)

330,000 
(ปี 60:330,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

กองช่าง 13-89

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายนายสุรชัย
ไปนางอําพร จินดาชาติ (บ้านโคก
เหนือ หมู่ท่ี 12)

86

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

85 12-100,000 100,000 500,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

-100,000 50,000 30,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
จันทร์ คูณพันธ์ (บ้านทุ่งประทาย 
หมู่ท่ี 13)

87

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 12-500,000 100,000 50,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

12

88

ก่อสร้างถนน คสล. สายนางจันทร์
เพ็ญ แสงทอง ไปนายเลื่อน วันศรี 
(บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 13-100,000 100,000 100,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร

13-500,000 100,000 50,000 90

ขุดลอกรางระบายนํ้าสายโตนด 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 500 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้าสะดวก
 นํ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง 13-100,000 200,000 500,000 91 ถนนได้มาตรฐาน ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยก
ป้ายบ้านทุ่งประทาย ไปบ้านผือเก่า
 (บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าแปลง
เกษตร สายนายสุรชัย แสงทอง 
(บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สามแยกโคกตลอด 
สายนายกล่ิน มีแสง ไปทางนานายสาย
โรจน์ โพธิจารย์ (บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9)



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

200,000 
(ปี 60:200,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

4,000,000 
(ปี 60:4,000,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

1,000,000 
(ปี 60:1,000,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

95

-

300,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง 14-ก่อสร้างรางระบายนํ้า สายกลางหมู่บ้าน
 จากบ้านนายตัน เถาว์คําไปบ้านนางละ
มอง บุญบําเรอ (บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 
13)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 1,000 
เมตร

96

วางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่พักสายหน้า
บ้านนางเสรน บุตรศิริ ไปส่ีแยกบ้านนาง
ไว ประชัน (บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 350 เมตร 100,000 50,000 92

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายสม
สาย ไปนางสิน (บ้านกระมอล หมู่ที่ 7)

93

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
4,000 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยสะกุย
 จากฝั่งเหนือไปฝั่งใต้ (บ้านโคก
เหนือ หมู่ท่ี 12)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 14

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 14-500,000 100,000 50,000 

50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง 14

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 16-300,000 80,000 50,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร

-2,000,000 2,000,000 800,000 94

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง600,000 640,000 400,000 15-ก่อสร้างถนน คสล. สายนางโยพิน 
ไปซอยสวนยาง (บ้านกระมอล หมู่ที่ 7)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

97

วางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่พัก หน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังเก่า ไปทาง
สี่แยกศาลาประชาคม (บ้านโคก หมู่
ท่ี 1)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 100 เมตร 10,000 10,000 

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนลูกรัง จากศาลปู่ตา 
ไปบ้านทุ่งใหญ่ (บ้านกระมอล หมู่
ท่ี 7)

98

10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง 15-
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สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

200,000 
(ปี 60:200,000)

300,000 - 17
(ปี 60:300,000)

400,000 - 17
(ปี 60:400,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

200,000 
(ปี 60:200,000)

300,000 
(ปี 60:500,000)

100,000 
(ปี 60:220,000)

99

103

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่างติดตั้งฝาปิดรางระบายนํ้า สาย
บ้านนายบัวศรี วิลัย ไปสี่แยก (บ้าน
ทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 400 เมตร

ติดตั้งฝาปิดรางระบายนํ้า สาย
กลางบ้าน (บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 300 เมตร 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

100

101 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ก่อสร้างรางระบายนํ้า สายจากหน้าวัด
ทุ่งประทาย ถึง สามแยกบ้านนางสายพิณ
 หงษ์ห้อย (บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ระยะทาง 300 เมตร ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง 16-50,000 50,000 50,000 

-100,000 100,000 50,000 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 18-กว้าง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล สายนางสอน 
วันแพง ไปนายสมัย วิลัย (บ้านม่วง
 หมู่ท่ี 5)

102 50,000 30,000 20,000 

การระบายนํ้าสะดวก
 นํ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

104

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 26-100,000 20,000 10,000 ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้าน
นางทวีไปนายสุทิน ภักเกลี้ยง 
(บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

105 กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนเส้น
หลักไปบ้านนายเสมือน เทียบ
เปรียบ (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 21

50,000 กองช่าง 19-ระยะทาง 300 เมตรระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้าสายข้างบ้านนาย
เฉลิมชัย ถึงสะพาน (บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ท่ี 4)

50,000 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
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สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

50,000 50,000 
(ปี 60:80,000)

100,000 100,000 
(ปี 60:100,000)

100,000 
(ปี 60:400,000)

70,000 
(ปี 60:70,000)

500,000 260,000 - 31
(ปี 60:760,000)

(ปี 59:500,000)

340,000 
(ปี 60:440,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

440,000 
(ปี 60:440,000)

500,000 ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัด
บ้านม่วง ไปบ้านนางปราณีย์ นัน
ทะบรรณ์ (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร

110 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

106

107

108

109

27

28

29

30

-

-

-

-

กว้าง 4 ยาว 150 
เมตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
180 เมตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
130 เมตร

ถนนได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน

ถนนได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้าน
นางสุนทรี ไปบ้านนางงึน (บ้านม่วง 
หมู่ท่ี 5)

ก่อสร้างถนน คสล.สายนางสุรินทร์
  วันศรี (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง
แป๊ะไปหนองม้า (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
วันชัยไปบ้านนางรัศมี (บ้านม่วง 
หมู่ท่ี 5)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

30,000 30,000 

100,000 50,000 

100,000 100,000 100,000 

50,000 30,000 

111

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --กว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนดิน สายหนองกระเบา
ไปนานางอรุณรัตน์ วันศรี (บ้าน
ประทาย หมู่ท่ี 3)

112

ก่อสร้างถนนดิน เส้นหน้าวัดบ้าน
ม่วง ไปหนองม้า (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง 32-100,000 50,000 50,000 

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายนายไพรัช
 ยอดสิงห์ (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

113 กว้าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --100,000 100,000 50,000 

30,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ
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สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

200,000 
(ปี 60:200,000)

300,000 
(ปี 60:500,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

80,000 
(ปี 60:80,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

115 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --100,000 100,000 100,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --100,000 100,000 100,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนดิน สายตาโหนด 
(บ้ายห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11)

114

กองช่าง --100,000 100,000 100,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายนายทอน 
ปานประชาติ (บ้านห้วยไม้งาม หมู่
ท่ี 11)

100,000 100,000 100,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนดิน สายทุ่งชํา (บ้าน
ตาซุน หมู่ท่ี 8)

116

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

117

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --

50,000 ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --

100,000 200,000 25,000 

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าแปลง
เกษตร สายนายบรรลือศักดิ์ (บ้าน
โคก หมู่ท่ี 1)

118

กว้าง 3 เมตร ยาว 150
 เมตร พร้อมไหล่ทาง

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าแปลง
เกษตร สายนางสมดวง (บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

119 50,000 50,000 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --50,000 100,000 100,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร

120 ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายนายพร 
ครองเมือง (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนดิน จากประปา
หมู่บ้าน ไปนานายสมุทร เมาหวล 
(บ้านประทาย หมู่ท่ี 3)

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร
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สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

300,000 
(ปี 60:500,000)

300,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

121

122

กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร

ถนนได้มาตรฐาน 200,000 100,000 100,000 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --100,000 100,000 200,000 กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --ก่อสร้างถนนดิน สายนายพร เต่า
ลอย (บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3)

123

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล.สายนางเย่ียน 
ศรีอุทุมพร ไปห้วยตะขบ (บ้านปะ
ทาย หมู่ท่ี 3)

300,000 200,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

124 500,000 300,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --

ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแสง
ไปหนองบัว (บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6)

127 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

125

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านนายสุ
รัตน์ ไปบ้านนายสุจิน ยอดศรี 
(บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร

500,000 200,000 126

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายบุญสุข
 บัวงาม (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

กองช่าง --100,000 200,000 500,000 กว้าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร

ถนนได้มาตรฐาน

--200,000 100,000 25,000 

--

กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนดินทางเข้าแปลง
เกษตรเช่ือมห้วยตะขบ (บ้านปะ
ทาย หมู่ท่ี 3)

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนดิน สายนางคูณ นวล
แย้ม (บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3)



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

200,000 
(ปี 60:200,000)

500,000 
(ปี 60:280,500)

200,000 
(ปี 60:200,000)

1,000,000 
(ปี 60:1,000,000)

500,000 
(ปี 60:350,200)

100,000 100,000 100,000 
(ปี 60:100,000)

58,400 
(ปี 60:58,400)

128

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --400,000 200,000 100,000 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
สําเภา ศิลาคํา (บ้านโนนสะอาด 
หมู่ท่ี 10)

129

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --100,000 50,000 50,000 กว้าง 3 เมตร ยาว 300
 เมตร พร้อมไหล่ทาง

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนดินเส้นบ้านทองอินถึง
ไร่นายใย ภักเกลี้ยง (บ้านผือเก่า 
หมู่ท่ี 6)

130

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน คสล.สายตาโอด 
(บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

131

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --50,000 20,000 20,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล.สายนางอรทัย 
สารศาสตร์ (บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี
 11)

-

-

ก่อสร้างถนน คสล.สายนานาง
จันทร์ทอง ยอดย้อย ไปนานายสม
ภาส รุ่งธนศักดิ์ (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ท่ี 16)

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 500
 เมตร หนา 0.15 เมตร

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --132 500,000 500,000 500,000 

100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง -ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมไหล่
ทาง

กว้าง 3 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
โสม อุดร (บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3)

134 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง -20,000 20,000 20,000 

133 ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้าน
นางชิด กับนายไมล์ (บ้านทุ่งใหญ่
พัฒนา หมู่ท่ี 17)



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

120,000 
(ปี 60:120,000)

1,600,000 
(ปี 60:1,600,000)

2,600,000 

140

141 50,000 50,000 

ประปาขนาดกลาง 
จํานวน 1 แห่ง

50,000 50,000 50,000 

136 กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร

500,000 500,000 กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร

ถนนได้มาตรฐาน

50,000 ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนหินคลุกสายนายเสริม
ไปไร่นายพวง อินทร์ช่ืน (บ้านกระ
มอล หมู่ท่ี 7)

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายสุภาพ
 ขุขันเขต ไปไร่นายเสริม (บ้าน
กระมอล หมู่ท่ี 7)

135

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง

50,000 200,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
739 เมตร

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนเลียบคลองลงหินคลุก
สายนางละมัยไปนานายจํารูญ รัต
พันธ์ (บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7)

138

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --500,000 

100,000 50,000 50,000 กว้าง 4 เมตร ยาว 
560 เมตร

--100,000 50,000 

139 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 
70 เมตร

50,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

ถนนได้มาตรฐานก่อสร้างถนนลูกรังลงหินคลุก
สายบัวพันธ์ ไปไร่นางดวงจิตร 
(บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7)

137

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --50,000 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก

กองช่าง --

50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

กองช่าง --ก่อสร้างถนน คสล.สายนาง
วรรลิษา หอมคํา (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

-

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประสิทธิภาพในการ
บริการสาธารณะ
สําหรับประชาชนเพ่ิมขึ้น

กองช่าง --

ก่อสร้างประปา บ้านโนนสะอาด 
หมู่ท่ี 10

เพื่อให้ประชาชนมี
นํ้าประปาสําหรับ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

ประปาขนาดใหญ่
จํานวน 1 แห่ง

ประชาชนมี
นํ้าประปาสําหรับ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

กองช่าง -

ก่อสร้างประปา ท่ีทําการ อบต.ทุ่ง
ใหญ่

เพื่อประสิทธิภาพใน
การบริการสาธารณะ
สําหรับประชาชน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2,600,000 
(ปี 60:2,600,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

150,000 
(ปี 60:119,500)

143

144

145

146

142

ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด
 สายหน้าบ้านนางสมศรี อินทร์ช่ืน 
ไปทางบ้านนายประมาณ วันศุกร์ 
(บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10)

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ท่อระบายนํ้า คสล. 
ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ระยะทาง 200 
เมตร

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง147

--ระยะทาง 700 เมตรระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้าสายหน้าศาลา
ประชาคม ไปแยกต้นตาล (บ้านผือ
เก่า หมู่ท่ี 6)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

200,000 500,000 500,000 การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง --ระยะทาง 1,000 
เมตร

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้าสายทุ่งชํา (บ้าน
ตาซุน หมู่ที 8

200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้าสะดวก
 นํ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง --ระยะทาง 700 เมตรระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้าสายนายสกุล 
ปานประชาติ (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

200,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้า
สะดวก นํ้าไม่ท่วม
ขัง

กองช่าง --ระยะทาง 500 เมตรระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด
 สายหน้าศาลาประชาคม (บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 10)

--

กองช่าง

-ก่อสร้างประปา บ้านโคกใต้พัฒนา
 หมู่ท่ี 14

เพื่อให้ประชาชนมี
นํ้าประปาสําหรับ
อุปโภคอย่างเพียงพอ
และท่ัวถึง

ประปาขนาดใหญ่
จํานวน 1 แห่ง

50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําประปา
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

กองช่าง -50,000 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 100,000 100,000 100,000 

72,034,400 38,345,000 27,490,000 19,810,000 

ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยแซว (บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 10)

สะพานได้มาตรฐาน จํานวน 1 แห่ง ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้าสะดวก
 นํ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง - -149

148 300,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง --ระยะทาง 1,000 
เมตร

ระบบระบายนํ้าได้
มาตรฐาน

วางท่อระบายนํ้าสายห้วยแรด 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11)
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ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

100,000 
(ปี 60:50,000)

100,000 
(ปี 60:150,000)

(ปี 59:150,000)
(ปี 58:150,000)

10,000 
(ปี 60:10,000)

210,000 210,000 210,000 110,000 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(การรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก)

เพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และป้องกัน
ตะกอนดินและกรองของเสีย
ต่างๆ ที่จะไหลลงในแหล่งน้ํา

พ้ืนท่ีคลองนํ้า 
อย่างน้อย 3 แห่ง

จํานวนคร้ังในการ
จัดโครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็น
ความสําคัญของการเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้ คืนธรรมชาติให้
สิ่งแวดล้อม

สํานักปลัด

สํานักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

100,000 100,000 

3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพ่ืออนุรักษ์ รักษา
ส่ิงแวดล้อม ลดภาวะโลก
ร้อน และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ใน
พ้ืนที่สาธารณะ

ปลูกต้นไม้อย่าง
น้อย 2,000 ต้น

10,000 

1 รักป่า รักนํ้า รักแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวความ
ร่มร่ืน ตามสภาพพื้นท่ี

ปลูกต้นไม้อย่าง
น้อย1,000 ต้น

จํานวนคร้ังในการ
จัดโครงการ

100,000 100,000 100,000 

สํานักปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็น
ความสําคัญของการเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้ คืนธรรมชาติให้
สิ่งแวดล้อม

10,000 10,000 จํานวนคร้ังในการ
จัดโครงการ

จํานวนป่าไม้เพ่ิมขึ้นและ
ประชาชนตระหนักถึงการ
อนุรักษ์ป่าและส่ิงแวดล้อม
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

50,000        2
(ปี 60:50,000)

จํานวน 1 แห่ง 200,000      50,000 50,000 50,000 กองช่าง 17
(ปี 60:200,000)

(ปี 59:150,000)

200,000      50,000 50,000 50,000 กองช่าง 7 32
(ปี 60:200,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

200,000      50,000 11 3
(ปี 60:200,000)

(ปี 59:100,000)

300,000      50,000 50,000 50,000 กองช่าง 12 11
(ปี 60:300,000)

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะป่าช้า
กระมอล หมู่ท่ี 7

เพ่ือประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่เหมาะสม

จํานวน 1 ห้อง ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

กองช่าง

ความสําคัญ
ระดับตําบล

3

2

3

5

4

ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13

เพ่ือประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่เหมาะสม

จํานวน 1 แห่ง ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

กองช่าง

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

จํานวน 1 แห่งเพ่ือประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่เหมาะสม

ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโคก
ใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เพ่ือประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่เหมาะสม

จํานวน 1 แห่งก่อสร้างเมรุ บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6 เพ่ือประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่เหมาะสม

4ก่อสร้างเมรุ ป่าช้าบ้านร่องตาซุน
ห้วยไม้งาม (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

100,000      50,000 10,000 50,000 กองช่าง 13 22
(ปี 60:100,000)

 1,700,000
(ปี 60:1,700,000)

(ปี 59:1,700,000)

(ปี 58:1,700,000)

300,000      
(ปี 60:300,000)

(ปี 59:250,000)

(ปี 58:250,000)

9 บ้านประชารัฐท้องถ่ิน ประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้ ผู้พิการ 
หรือยากจน ให้มีท่ี
อยู่อาศัยอย่างม่ันคง

จํานวน 4 หลัง 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวนผู้ได้รับ
การช่วยเหลือ

ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
หรือยากจน ให้มีท่ี
อยู่อาศัยอย่างม่ันคง

สํานักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง

- -

500,000      - 2
(ปี 60:500,000)

ก่อสร้างห้องนํ้าศาลาประชาคม 
บ้านโคก หมู่ท่ี 1

6 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

10 ก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 10

จํานวน 2 ห้องเพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีท่ีเหมาะสม

8 สร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเช้ือเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเช้ือเอดส์ และ

กองช่าง

1,700,000 

300,000 300,000 ร้อยละความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติด
เช้ือเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีขวัญ
และกําลังใจในการ
ดํารงชีวิต

สํานักงาน
ปลัด

--

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีท่ีเหมาะสม

จํานวน 1 แห่ง 100,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

50,000 

สํานักงานปลัด --7 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
ตําบลทุ่งใหญ่

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนกรณี
ประชาชนประสบ
ภัยพิบัติ

ประชาชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ ท่ีประสบภัย
พิบัติ

1,700,000 1,700,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

300,000 

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือได้
อย่างทันท่วงที กรณี
 ประชาชนประสบ
ภัยพิบัติ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

200,000      - 3
(ปี 60:200,000)

(ปี 59:100,000)

200,000      50,000 - 3
(ปี 60:200,000)

500,000      - 4
(ปี 60:500,000)

50,000        - 6
(ปี 60:500,000)

500,000      50,000 50,000 50,000 กองช่าง - 14
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:250,000)

14 ก่อสร้างห้องนํ้าสาธารณะ ศาลา
ประชาคมบ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 
10

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีท่ีเหมาะสม

จํานวน 2 ห้อง 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

13 ก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม บ้าน
ทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 17

เพ่ือประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่เหมาะสม

จํานวน 1 แห่ง 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

50,000 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

15 เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีท่ีเหมาะสม

ก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านม่วง 
หมู่ท่ี 5

11 ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

กองช่าง

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

กองช่าง

50,000 

ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 17

เพ่ือประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่เหมาะสม

จํานวน 1 แห่ง 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

จํานวน 1 แห่ง

เพ่ือประชาชนมี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีที่เหมาะสม

จํานวน 1 แห่ง

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

กองช่าง

กองช่าง

12

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

ก่อสร้างเมรุ บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

50,000 



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

จํานวน 1 แห่ง 200,000      50,000 50,000 50,000 กองช่าง - 17
(ปี 60:200,000)

(ปี 59:400,000)

จํานวน 1 แห่ง 200,000      50,000 50,000 50,000 กองช่าง - 18
(ปี 60:200,000)

(ปี 59:100,000)

จํานวน 1 แห่ง 200,000      50,000 50,000 50,000 กองช่าง - 19
(ปี 60:200,000)

500,000      
(ปี 60:500,000)

500,000      
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

-กองช่าง50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

บ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

จํานวน 1 แห่ง

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีท่ีเหมาะสม

ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านทุ่ง
ใหญ่ หมู่ท่ี 4

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีท่ีเหมาะสม

16

17

18

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ก่อสร้างศาลาพักศพ บ้านม่วง 
หมู่ท่ี 5

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

6-ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

10

กองช่างบ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีท่ีเหมาะสม

ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโคก
 หมู่ท่ี 1

19 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านตาซุน หมู่ท่ี 8

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

จํานวน 1 แห่ง

20

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

50,000 50,000 

50,000 50,000 

50,000 



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

500,000      
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

300,000      50,000 50,000 50,000 
(ปี 60:300,000)

500,000      
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

(ปี 58:50,000)

300,000      
(ปี 60:300,000)

15,000        - -
(ปี 60:15,000)

กองช่าง --ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

จํานวน 1 แห่ง

จํานวน 1 แห่ง

11-

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

กองช่าง --

บ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง

จํานวนประชาชนท่ี
ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และมี
ความรู้ด้านการ
ประดิษฐ์ จักสาน

ประชาชาชนมีทักษะ
 ความรู้และ
สามารถพัฒนาเป็น
อาชีพด้านการ
ประดิษฐ์จักสาน

สํานักงานปลัด

บ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

--ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบก (บ้าน
ผือเก่า หมู่ท่ี 6)

24

25 ฝึกอบรมอาชีพการสานตระกร้า
พลาสติก

เพื่อให้ประชาชา
ชนมีทักษะ ความรู้
และสามารถพัฒนา
เป็นอาชีพด้านการ
ประดิษฐ์จักสาน

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ต.ทุ่งใหญ่ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 90
 คน

21 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

จํานวน 1 แห่ง

23

22 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม
บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3

เพื่อประชาชนมี
สถานท่ีในการจัด
กิจกรรมตาม
ประเพณีท่ีเหมาะสม

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

50,000 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

50,000 

50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

จํานวน 1 แห่ง ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

50,000 50,000 

15,000 15,000 15,000 

กองช่าง100,000 100,000 100,000 บ้านเมืองมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้านท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

100,000       100,000  100,000  100,000
(ปี 60:100,000)

20,000        - -
(ปี 60:15,000)

300,000 100,000 100,000 100,000 - -

สํานักงานปลัด -

27 อบรมเพ่ิมศักยภาพแกนนํากลุ่ม
พัฒนาสตรี

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
สตรี เกิดประโยชน์
ต่อสัมคม และชุมชน
โดยส่วนรวม

กลุ่มสตรีเกิด
กระบวนการเรียนรู้ 
และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์

สํานักงานปลัด

ประชาชนในการจัด
กิจกรรมประเพณีและ
กิจกรรมสาธารณะที่
เพียงพอและเหมาะสม

26 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
อบรมสามารถนําไป
ประกอบเป็นอาชีพ
เสริมได้

ประชาชาชนมีทักษะ 
ความรู้และสามารถ
พัฒนาเป็นอาชีพด้าน
ช่างไฟฟ้าได้

เพ่ือมีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมส่วนรวม 
หรือตากพืชผล
ทางการเกษตร

จํานวน 1 แห่ง

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

กองช่าง28

20,000 

-

แกนนํากลุ่มสตรี 
ตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน
อย่างน้อย 90 คน

20,000 20,000 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพช่างไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชาชนมี
ทักษะ ความรู้และ
สามารถพัฒนาเป็น
อาชีพด้านช่างไฟฟ้า

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ต.ทุ่งใหญ่ 
จํานวนไม่น้อยกว่า 30
 คน

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (บ้าน
กระมอล หมู่ท่ี 7



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
    2.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

 1,700,000
(ปี 59:1,041,600)

(ปี 58:1,120,000)

 3,000,000
(ปี 60:3,000,000)

(ปี 59:2,000,000)

 3,000,000 50,000 50,000 50,000 
(ปี 59:3,000,000)

(ปี 59:2,000,000)

(ปี 58:2,000,000)

 300,000
(ปี 60:300,000)

50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เพียงพอต่อการเรียน
การสอน

กองช่าง50,000 

3 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เพียงพอต่อการเรียนการ
สอน

จํานวน 1 แห่ง ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เพียงพอต่อการเรียน
การสอน

กองช่าง

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา

เพ่ือเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมี
วัสดุการศึกษาที่เพียงพอและ
เหมาะสม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

2,000,000 2,000,000 จํานวนเด็กนักเรียน
ท่ีมีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี

เด็กก่อนวัยเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน 
และสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กองการศึกษาฯ -

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เพียงพอต่อการเรียน
การสอน

กองช่างความพึงพอใจ
ของประชาชน

7

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000 244 ก่อสร้างประตูทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก 
พร้อมรื้อถอนกําแพงเดิม

เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ี
เพียงพอและเหมาะสม

จํานวน 1 แห่ง 20,000 20,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้าน

2 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4  (บ้าน
ม่วง หมู่ท่ี 5)

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เพียงพอต่อการเรียนการ
สอน

ก่อสร้าง ศพด. ขนาด 
81-100 คน จํานวน 1 
แห่ง สถานที่ก่อสร้าง 
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 
(คุรุราษฎร์บํารุง ฝ่ังมัธยม)

2,000,000 

1

ความสําคัญ
ระดับตําบล

-

-

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญ

ระดับหมู่บ้าน
ความสําคัญ
ระดับตําบล

 300,000
(ปี 60:200,000)

 50,000
(ปี 60:20,000)

 200,000
(ปี 60:200,000)

 150,000
(ปี 60:150,000)

 200,000
(ปี 60:200,000)

 25,000
(ปี 60:25,000)

5 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เพียงพอต่อการเรียน
การสอน

กองช่างจํานวน 1 แห่งเพ่ือเด็กก่อนวัยเรียนมี
สื่อการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอและเหมาะสม

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กระมอล หมู่ท่ี 7

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อการ
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

ก่อสร้างห้องนํ้าเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

ต่อเติมอาคารเรียนกับ
ห้องครัว ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคก

ก่อสร้างศาลาท่ีพัก
ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคก

10,000 10,000 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

10,000 

เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวยต่อ
การเรียน

จํานวน 2 ด้าน

10,000 

เพื่อผู้ปกครองและครูมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อการ
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

จํานวน 4 หลัง

7 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวย
ต่อการเรียน

กองช่าง50,000 

8 ก่อสร้างห้องนํ้าเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทาย

เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อการ
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

จํานวน 3 ห้อง 10,000 

6 เพ่ือเด็กก่อนวัยเรียนมี
สื่อการเรียนการสอนท่ี
เพียงพอและเหมาะสม

จํานวน 1 แห่ง

จํานวน 4 ห้อง

จัดทําเสาธงชาติ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องตา
ซุนห้วยไม้งาม

กองช่าง

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวย
ต่อการเรียน

กองช่าง

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวย
ต่อการเรียน

กองช่าง

กองช่างความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็กก่อนวัยเรียนมีส่ือ
การเรียนการสอนท่ี
เพียงพอและเหมาะสม

-

-

ผู้ปกครองและครูมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อ
การดูแลเด็กก่อนวัย
เรียน

-

-

-

-

10  25,000 25,000 25,000

9 100,000 100,000 

-

-

-

-

-

-

100,000 



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญ

ระดับหมู่บ้าน
ความสําคัญ
ระดับตําบล

 25,000
(ปี 60:25,000)

 25,000
(ปี 60:25,000)

 25,000
(ปี 60:25,000)

 25,000
(ปี 60:25,000)

 100,000
(ปี 60:100,000)

 100,000
(ปี 60:100,000)

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ก่อสร้างศาลาท่ีพัก
ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปะทาย

กองช่าง

เพื่อผู้ปกครองและครูมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อการ
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

จํานวน 4 หลัง  25,000  25,000  25,00012

13

ผู้ปกครองและครูมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อ
การดูแลเด็กก่อนวัย
เรียน

-ก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องตา
ซุนห้วยไม้งาม

11

ก่อสร้างศาลาท่ีพักผู้ปกครอง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่

กองช่าง -

-

-

เพื่อผู้ปกครองและครูมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อการ
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

จํานวน 4 หลัง  25,000  25,000  25,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผู้ปกครองและครูมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อ
การดูแลเด็กก่อนวัย
เรียน

กองช่าง

-

เพื่อผู้ปกครองและครูมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อการ
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

จํานวน 4 หลัง  25,000  25,000  25,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผู้ปกครองและครูมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อ
การดูแลเด็กก่อนวัย
เรียน

เพื่อผู้ปกครองและครูมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อการ
ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

จํานวน 4 หลัง  25,000  25,000  25,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผู้ปกครองและครูมี
สถานท่ีเอื้ออํานวยต่อ
การดูแลเด็กก่อนวัย
เรียน

-

-เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวยต่อ
การเรียน

จํานวน 1 แห่งโครงหลังคาเหล็กสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก

14

 100,000  100,000  100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวย
ต่อการเรียน

15

กองช่าง --

-

ก่อสร้างศาลาท่ีพัก
ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกระมอล

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวย
ต่อการเรียน

กองช่าง -โครงหลังคาเหล็กสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านร่องตาซุนห้วยไม้งาม

16 เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวยต่อ
การเรียน

จํานวน 1 แห่ง  100,000  100,000  100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

-

กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญ

ระดับหมู่บ้าน
ความสําคัญ
ระดับตําบล

 100,000
(ปี 60:100,000)

 100,000
(ปี 60:100,000)

 100,000
(ปี 60:100,000)

300,000 300,000 
(ปี 60:300,000)

(ปี 59:50,000)

(ปี 58:50,000)

21 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 - -จํานวนเด็กนักเรียน
ท่ีมีสุขภาพอนามัย
ท่ีดี

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เด็กเห็นความสําคัญ
ของตนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

กองการศึกษาฯ

เพื่อเด็กนักเรียนสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ศพด.สังกัด อบต.ทุ่ง
ใหญ่ และ โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
ตําบลทุ่งใหญ่

กองการศึกษาฯ

-20 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้
เด็ก และส่งเสริมให้เด็กเห็น
ความสําคัญของตนในการ
พัฒนาชุมชน

เด็กและเยาวชน
ตําบลทุ่งใหญ่

300,000 300,000 จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม

-

เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวยต่อ
การเรียน

จํานวน 1 แห่ง  100,000  100,000

--โครงหลังคาเหล็กสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่

17 เพื่อเด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวยต่อ
การเรียน

จํานวน 1 แห่ง  100,000  100,000  100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวย
ต่อการเรียน

-

โครงหลังคาเหล็กสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปะทาย

18

เพ่ือเด็กก่อนวัยเรียนมีสถานที่ใน
การเรียนที่เหมาะสมเอ้ือย
อํานวยต่อการเรียน

จํานวน 1 แห่ง  100,000  100,000โครงหลังคาเหล็กสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระมอล

19

 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สถานท่ีในการเรียนท่ี
เหมาะสมเอื้อยอํานวย
ต่อการเรียน

กองช่าง --

- 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

เด็กก่อนวัยเรียนมีสถานที่
ในการเรียนที่เหมาะสม
เอ้ือยอํานวยต่อการเรียน

กองช่าง

กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสเรมิสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
    2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

 100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:200,000)

(ปี 58:200,000)

 100,000 -
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:200,000)

(ปี 58:200,000)

200,000 200,000 200,000 200,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ความสําคัญ
ระดับตําบล

-1 ฝึกอบรมโทษของยาเสพติด
และวิธีป้องกันหรือหลีกเล่ียง
การเสพยาเสพติด (บ้านทุ่งใหญ่
 หมู่ที่ 4)

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ
โทษของยาเสพติด และวิธี
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยงการ
เสพยาเสพติด

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จํานวนอย่าง
น้อย 150 คน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักงานปลัด

2 จุดบริการประชาชน เพ่ือบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ
 เช่น เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลสงกรานต์

จัดต้ังจุดบริการ
ประชาชนอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สํานักงานปลัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
    2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

100,000     
(ปี 60:100,000)

 273,000
(ปี 60:273,000)

(ปี 59:255,000)

(ปี 58:255,000)

800,000     
(ปี 60:800,000)

(ปี 59:700,000)

(ปี 58:700,000)

ฝึกอบรมส่งเสริม
ศักยภาพผู้นําและกลุ่ม
 อสม.ตําบลทุ่งใหญ่

1 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ผู้นําและกลุ่ม อส
ม.มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน

สํานักงานปลัด100,000 100,000 100,000 ผู้นําและ อสม. จํานวน
 อย่างน้อย 200 คน

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นําและ
กลุ่ม อสม. ตําบลทุ่งใหญ่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้าน

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

2 ฉีดพ่นหมอกควัน เพ่ือกําจัดยุงลายและ
ป้องกันการระบาดของ
โรคไช้เลือดออก

พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-17 
ตําบลทุ่งใหญ่

300,000 

3 ระบบแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชน
ตําบลทุ่งใหญ่เกี่ยวกับระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ที่
ประสบเหตุต้องการความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนด้าน
การแพทย์

700,000 700,000 

300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

จํานวนผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง

6-

300,000 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนที่ประสบเหตุ
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

700,000 --สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด --



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
    2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

(ปี 58:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

(ปี 58:100,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้าน

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

500,000 6-

9

500,000 3 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ (บ้านผือเก่า 
หมู่ท่ี 6)

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลัง
กาย

จํานวน 1 แห่ง ความพึงพอใจ
ของประชาชน

4 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ (บ้านทุ่งใหญ่
2 หมู่ท่ี 9)

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลัง
กาย

จํานวน 1 แห่ง

1 แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพติด

เพ่ือให้ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกัน ได้
ออกกําลังกายและ
เกิดความสามัคคี

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด ปีละ 1 
คร้ัง

500,000 

2 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ (บ้านโนน
สะอาด หมู่ท่ี 10)

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลัง
กาย

จํานวน 1 แห่ง ความพึงพอใจ
ของประชาชน

500,000 

กองช่าง

กองช่าง500,000 500,000 ประชาชนเห็น
ความสําคัญของ
การออกกําลังกาย

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการออก
กําลังกาย มีความสามัคคี
 มีน้ําใจเป็นนักกีฬา

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

500,000 

500,000 

500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการออก
กําลังกาย มีความสามัคคี
 มีน้ําใจเป็นนักกีฬา

1115500,000 500,000 

500,000 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการออก
กําลังกาย

กองช่าง

กองการศึกษาฯ --

ความสําคัญ
ระดับตําบล

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้าน

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

500,000 500,000 500,000 500,000 - 23
(ปี 60:500,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:50,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:50,000)

300,000 
(ปี 60:300,000)

(ปี 59:200,000)

(ปี 58:200,000)

9 อนุรักษ์ประเพณีแซนโฎนตา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์วัฒธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนคร้ังในการจัด
กิจกรรม

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตระหนักถึง
การอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณี

กองการศึกษาฯ - -

8

300,000 

6 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพ่ือประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
และบุพการี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่

กองช่าง5 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ (บ้านม่วง 
หมู่ท่ี 5)

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนออกกําลัง
กาย

จํานวน 1 แห่ง ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการ
ออกกําลังกาย

300,000 

-

7 โครงการวันพ่อแห่งชาติ

-

เพ่ือประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 และบุพการี

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่

300,000 300,000 

300,000 จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม

กองการศึกษาฯ --

300,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ และบุพการี

กองการศึกษาฯ

จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และบุพการี

อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์วัฒธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่

300,000 300,000 -300,000 จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนตระหนักถึงการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณี

กองการศึกษาฯ

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
   2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

100,000      
(ปี 60:16,000)

(ปี 59:90,000)

(ปี 58:90,000)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 เย่ียมบ้านผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม

เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจใน
การดําเนินชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้มีรายได้น้อย 
มีฐานะยากจนในเขต
ตําบลทุ่งใหญ่

สํานักงานปลัด100,000 ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนคุณภาพ
ชีวิต

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติด
เช้ือเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีขวัญ
และกําลังใจในการ
ดํารงชีวิต

100,000 100,000 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
   2.7 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

 15,000,000
(ปี 60:754,600)

(ปี 59:754,600)

(ปี 58:754,600)

 2,800,000
(ปี 60:2,750,000)

(ปี 59:112,000)

(ปี 58:112,000)

 50,000
(ปี 60:50,000)

(ปี 59:30,000)

(ปี 58:30,000)

4 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถ่ิน

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นตามประกาศกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

สมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเงินที่
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นได้รับจัดสรร
จากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

220,000 220,000 220,000 220,000 จํานวนครั้งในการ
สมทบ

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขมี
งบประมาณท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม

สํานักงานปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีได้รับเบ้ีย
ยังชีพ

ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ
ได้รับเบ้ียยังชีพทุก
คน

ร้อยละของผู้พิการท่ี
ได้รับเบ้ียยังชีพ

1 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิได้รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน

15,000,000 15,000,000 เพ่ือเป็นสวัสดิการและ
สร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุตําบลทุ่ง
ใหญ่

2 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ ผู้พิการ ได้รับเบ้ียยัง
ชีพทุกคน

2,800,000 2,800,000 

สํานักงานปลัด

3 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเบ้ีย
ยังชีพทุกคน

50,000 50,000 

เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับ
ผู้พิการ

สํานักงานปลัด

เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับ
ผู้ป่วยเอดส์

สํานักงานปลัด

15,000,000 

2,800,000 ผู้พิการ ได้รับเบ้ีย
ยังชีพทุกคน

ร้อยละของผู้ติดเช้ือ
เอดส์ท่ีได้รับเบ้ียยัง
ชีพ

ผู้ติดเช้ือเอดส์ได้รับ
เบ้ียยังชีพทุกคน

50,000 
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ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้
    3.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

15,000 15,000 15,000 15,000 
(ปี 60:15,000)

500,000 
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

3,000,000 500,000 500,000 500,000 
(ปี 60:3,000,000)

(ปี 59:3,000,000)

1,000,000 500,000 500,000 100,000 
(ปี 60:1,000,000)

4 ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา ห้วย
ตะขบ

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

จํานวนฝายก้ันน้ํา
แบบมีประตูเปิด-ปิด 
จํานวน 1 แห่ง

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง -4

3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง 4

ความสําคัญระดับ
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการใช้
เกษตรอินทรีย์

สํานักงานปลัด -1

ความสําคัญ
ระดับตําบล

2 2พื้นที่ 5 ไร่เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขุดลอกห้วยแรด บ้านห้วย
ไม้งาม หมู่ที่ 11

100,000 100,000 

1

1 เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิต
พอเพียง

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
การใช้เกษตรอินทรีย์

ประชาชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 1-17 
จํานวนอย่างน้อย 34 
คน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา บ้าน
โคกเหนือ หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

จํานวนฝายกั้นน้ํา 
จํานวน 2 แห่ง

3 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญระดับ
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:400,000)

(ปี 58:400,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 7 19
(ปี 60:200,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

1,000,000 
(ปี 60:1,000,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

กองช่าง -9ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีนํ้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ และท่ัวถึง

-8

6

5

161010 ขุดลอกห้วยแรด บ้านห้วย
ไม้งาม หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมีนํ้า
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

พื้นที่ 28 ไร่ 500,000 500,000 300,000 

กองช่าง

300,000 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ขุดลอกคลองน้ําสาธารณะ
 บ้านกระมอล หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ระยะทาง 2,000 
เมตร

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง300,000 100,000 86

เจาะบ่อน้ําเพื่อการเกษตร 
(บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

จํานวนบ่อน้ําเพ่ือ
การเกษตรไม่น้อยกว่า
 120 บ่อ

300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง

100,000 

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

115

จํานวน 1 แห่ง ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ซ่อมแซมคลองส่งน้ํา บ้าน
กระมอล หมู่ที่ 7

กว้าง 3 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

เพื่อให้ประชาชนมีนํ้าใช้
เพื่อการเกษตรเพียงพอ
และท่ัวถึง

ขุดลอกคลองส่งน้ําเช่ือม
ห้วยตะขบ (บ้านปะทาย 
หมู่ที่ 3)

9 300,000 100,000 100,000 

8 เจาะบ่อน้ําเพื่อการเกษตร 
(บ้านโคก หมู่ที่ 1)

เพื่อให้ประชาชนมีนํ้า
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

จํานวน 30 บ่อ 300,000 300,000 300,000 

7 เพื่อให้ประชาชนมีนํ้า
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ประชาชนมีนํ้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ และท่ัวถึง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญระดับ
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

300,000 
(ปี 60:300,000)

(ปี 59:100,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

300,000 - 4
(ปี 60:300,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

1,000,000 
(ปี 60:1,000,000)

1,000,000 
(ปี 60:1,000,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

50,000 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีนํ้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ และท่ัวถึง

กองช่าง

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

13-

กองช่าง -1212 เจาะบ่อน้ําเพื่อการเกษตร 
(บ้านกระมอล หมู่ที่ 7)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

จํานวน 10 บ่อ 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

11

500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง 18-ขุดลอกคลองทุ่งตะพา 
บ้านม่วง หมู่ที่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ระยะทาง 2,500 
เมตร

16

15

ขุดลอกคลองน้ําสาธารณะ
 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

กว้าง 50 เมตร 
ยาว 100 เมตร

100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

1011100,000 

11-

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง100,000 100,000 100,000 

500,000 500,000 500,000 เพื่อให้ประชาชนมีนํ้า
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ขุดลอกหนองบก บ้านผือ
เก่า หมู่ที่ 6

พื้นที่ 7 ไร่

พื้นที่ 1 งานเพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขุดลอกสระน้ําข้างศาลปู่ตา
 (บ้านตาซุน หมู่ที่ 8)

13

14

ขุดลอกแก้มลิงสถานีสูบน้ํา
บ้านกระมอล (บ้านกระ
มอล หมู่ที่ 7)

300,000 

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

พื้นที่ 10 ไร่ 500,000 500,000 500,000 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญระดับ
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

500,000 

(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

1,000,000 
(ปี 60:1,000,000)

(ปี 59:1,000,000)

(ปี 58:1,000,000)

1,000,000 
(ปี 60:1,000,000)

(ปี 59:200,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

21 กองช่าง --50,000 50,000 50,000 เจาะบ่อน้ําเพื่อการเกษตร 
(บ้านปะทาย หมู่ที่ 3)

--ก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร บ้านกระมอ
ลถึงบ้านผือ

34-

33-

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
และทั่วถึง

จํานวน 10 บ่อ ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

ขุดลอกหนองกระเบา บ้าน
ประทาย หมู่ที่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตรเพียงพอ
และทั่วถึง

พื้นที่ 3 ไร่ กองช่าง --20 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขุดลอกคลองหนองคดี 
บ้านม่วง หมู่ที่ 5

18

17 พื้นที่ 22 ไร่

พื้นที่ 4 ไร่

ระยะทาง 2,000 
เมตร

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

19 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

กองช่าง

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง1,000,000 1,000,000 

500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

กองช่าง

500,000 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําสําหรับ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

ขุดลอกคลองหนองม้า 
บ้านม่วง หมู่ที่ 5

500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

500,000 

500,000 

500,000 

1,000,000 

100,000 
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ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ ความสําคัญระดับ
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความสําคัญ
ระดับตําบล

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

1,000,000 500,000 500,000 50,000 
(ปี 60:1,000,000)

(ปี 59:500,000)

(ปี 58:500,000)

150,000 150,000 150,000 150,000 
(ปี 60:150,000)

(ปี 59:500,000)

25 ฝึกอบรมการทํานาข้าว
แบบประหยัดและลดต้นทุน

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการลด
ต้นทุนในการทํานาข้าว

ฝึกอบรมประชาชน 
จํานวน 204 คน

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนสามารถ
นําความรู้ไปใช้ใน
การเกษตรได้

สํานักงานปลัด - -

26 ฝึกอบรมกาลักน้ํา เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านการใช้น้ํา
เพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน

ฝึกอบรมประชาชน 
จํานวน 204 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนสามารถ
นําความรู้ไปใช้ใน
การเกษตรได้

สํานักงานปลัด - -

16,500,000 8,100,000 7,700,000 6,000,000 

23 จํานวนฝายก้ันน้ํา 
จํานวน 2 แห่ง

เพื่อให้ประชาชนมีนํ้า
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง

ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา ห้วยสะกุย ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

50,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

กองช่าง

กองช่าง --

22 ประชาชนมีน้ําใช้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ และ
ทั่วถึง

--ขุดลอกคลองหนองบัว 
บ้านม่วง หมู่ที่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
สําหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

พื้นที่ 10 ไร่

24 365 วัน ทุ่งใหญ่พัฒนา
ตามแนวทางปรับชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้ประชาชน
ดําเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ จํานวนอย่างน้อย
 90 ครัวเรือน

ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชน
ดําเนินการตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด --



รายละเอียดโครงการพัฒนา
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สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
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ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)
1,500,000 

(ปี 60:1,500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

 400,000
(ปี 60:400,000)

(ปี 59:350,000)

(ปี 58:350,000)

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการประชาชน
ของ อบต.ทุ่งใหญ่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

กองคลัง 5 -100,000 100,000 100,000 

ลําดับ
ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้าน

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างหอประชุม อบต.ทุ่ง
ใหญ่

เพื่อความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

จํานวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการประชาชน
ของ อบต.ทุ่งใหญ่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

กองช่าง

400,000 

-

1

200,000 ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการประชาชน
ของ อบต.ทุ่งใหญ่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

32 เทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 บริเวณด้านหลังอาคาร
สํานักงาน อบต.

เพื่อความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

จํานวน 1 แห่ง 300,000 กองช่าง100,000 

1 -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
ลําดับ

ความสําคัญ
ระดับตําบล

4 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
บริการประชาชนของ 
อบต.ทุ่งใหญ่

ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจใน
การรับบริการ

สํานักงานปลัด 6

พ้ืนท่ีตําบลทุ่ง
ใหญ่

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี

จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

3

-400,000 400,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ พนักงานส่วนตําบล
 พนักงานจ้าง และ
ผู้นํา

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง
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ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ลําดับ
ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้าน

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ลําดับ
ความสําคัญ
ระดับตําบล

300,000 
(ปี 60:300,000)

(ปี 59:300,000)

(ปี 59:200,000)

(ปี 58:200,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

800,000 
(ปี 60:800,000)

1,500,000 
(ปี 60:1,500,000)

400,000 
(ปี 60:400,000)

(ปี 59:400,000)

100,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการประชาชน
ของ อบต.ทุ่งใหญ่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

กองช่าง - -

-

500,000 

-

500,000 

100,000 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในบริเวณ อบต.ทุ่ง
ใหญ่

เพื่อความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร

500,000 100,000 100,000  ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการประชาชน
ของ อบต.ทุ่งใหญ่

 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

กองช่าง - -

กองช่าง

100,000 

จํานวน 1 แห่ง 100,000 

6

100,000 7

ก่อสร้างหอประชุม อบต.ทุ่ง
ใหญ่

เพื่อความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

จํานวน 1 แห่ง 500,000 

ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก 
อบต.ทุ่งใหญ่

เพื่อความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

จํานวน 1 แห่ง

-100,000 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
บริการประชาชนของ 
อบต.ทุ่งใหญ่

กองช่าง -9 ต่อเติมอาคารสํานักงาน 
อบต.

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการให้บริการประชาชน

จํานวน 1 แห่ง 200,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

-100,000 ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
มีต่อการบริการ
ประชาชนของ อบต.
ทุ่งใหญ่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

กองช่าง 75 ปรับปรุงอาคารห้อง
ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

เพื่อความสะดวก และ
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการประชาชนและ
การประชุมสภาฯ

8 500,000 ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการประชาชน
ของ อบต.ทุ่งใหญ่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ
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ผ. 01

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ลําดับ
ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้าน

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ลําดับ
ความสําคัญ
ระดับตําบล

300,000 
(ปี 60:300,000)

(ปี 59:300,000)

(ปี 58:300,000)

100,000 
(ปี 60:100,000)

30,000 
(ปี 60:30,000)

(ปี 59:30,000)

50,000 
(ปี 60:50,000)

(ปี 59:50,000)

(ปี 58:50,000)

1,000,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

(ปี 58:800,000)

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
บริการประชาชนของ 
อบต.ทุ่งใหญ่

จํานวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

สํานักงานปลัด - -

100,000 

30,000 

50,000 

เพ่ือพัฒนาระบบ
อินเตอร์เน็ตสําหรับ
ประชาชน

อินเตอร์เน็ตตําบล11 20,000 20,000 20,000 

10 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน 
อบต.

เพ่ือความสะดวกใน
การให้บริการ
ประชาชน

จํานวน 1 แห่ง 100,000 100,000 ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการประชาชน
ของ อบต.ทุ่งใหญ่

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเข้ารับ
บริการ

กองช่าง - -

ประชาชนมีส่วนร่วม
และเห็นความสําคัญ
ในการปกครองท้องถิ่น

สํานักงานปลัดเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

เพ่ือเลือกต้ังนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแทนตําแหน่งที่
ว่าง

หมู่ท่ี 1 - 17 500,000 500,000 

สํานักงานปลัดผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
ส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และ
ผู้นําจํานวน อย่าง
น้อย 60 คน

30,000 30,000 12 เพ่ือการป้องกันการ
ทุจริตภาครัฐ

ฝึกอบรมบุคลากรการ
ป้องกันการทุจริตภาครัฐ

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
บริการประชาชนของ 
อบต.ทุ่งใหญ่

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในการรับบริการ

- -

14

50,000 

- -ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
บริการประชาชนของ 
อบต.ทุ่งใหญ่

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
บริการประชาชนของ 
อบต.ทุ่งใหญ่

สํานักงานปลัดประชาชนมีส่วนร่วมและ
เห็นความสําคัญในการ
ปกครองท้องถ่ิน

13 เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการพัฒนา
ตําบลทุ่งใหญ่

ประชุมประชาคม และ
อบต.สัญจร

ประชาชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ หมู่ท่ี 1-17 
จํานวนอย่างน้อย 
ร้อยละ 60 ของ
สัดส่วนประชาคม

50,000 - -

500,000 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

500,000
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

500,000
(ปี 60:500,000)

500,000 1
(ปี 60:640,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

1 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านทุ่งใหญ่ ถึง แยก
โดนอาวน์ (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4)

เพ่ือขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตร
ของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายโคกตลอด (บ้านทุ่ง
ใหญ่2 หมู่ท่ี 9)

5 อุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
(บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15)

เพื่อให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 20 จุด 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

3

สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

100,000    กองช่าง 1

1

500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

เพ่ือขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตร
ของเกษตรกร

ระยะทาง 1,500 
เมตร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายโตนด (บ้านห้วยไม้
งาม หมู่ท่ี 11)

4 กองช่างประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

500,000 500,000 500,000 

เพ่ือขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตร
ของเกษตรกร

ระยะทาง 1,500 
เมตร

2 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรทางไปสถานีสูบนํ้า (บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 10)

เพ่ือขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตร
ของเกษตรกร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 7

300,000    ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 9

ระยะทาง 1,300 
เมตร

500,000 300,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ระยะทาง 1,800 
เมตร

500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

8

3

16

-

19



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

500,000
(ปี 60:500,000)

100,000 กองช่าง 2
(ปี 60:111,700)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

100,000 กองช่าง 2
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

500,000 500,000 
(ปี 60:500,000)

250,000
(ปี 60:250,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

7 อุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
(บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 30 จุด 100,000 100,000 

จํานวน 30 จุด 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

30,000      

8 อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บ้าน
โคกเหนือ หมู่ท่ี 12)

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 30 จุด

เพ่ือขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าสนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลิตภาคเกษตรของ
เกษตรกร

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายทุ่งตาเกียง (บ้าน
ตาซุน หมู่ท่ี 8)

26 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง500,000 500,000 300,000 

2

เพ่ือขยายเขตระบบไฟฟ้า
ให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15 (คุ้ม
นํ้าใส)

10 ระยะทาง 250 
เมตร

100,000 50,000 30,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่าง 3

เพ่ือขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตร
ของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายคุณธาดา สินพวง
ย้ิม ถึงถนนลาดยาง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 16)

9 500,000 500,000 

-

ระยะทาง 1,500 
เมตร

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 411 อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ผือเก่า หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนที่ใช้ถนน

-

กองช่าง

100,000 สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

100,000 สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

ระยะทาง 1,500 
เมตร

-

-

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

500,000
(ปี 60:500,000)

100,000 5
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

500,000
(ปี 60:500,000)

300,000
(ปี 60:500,000)

14 อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 30 จุด 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

12 อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
โคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 30 จุด 100,000 

100,000 

550,000      เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายปาช้า (บ้านผือเก่า 
หมู่ท่ี 6)

13 ระยะทาง 700 
เมตร

100,000 

100,000 สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง 4100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-

-

6

ระยะทาง 500 
เมตร

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายนาโตนด (บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16)

16 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 650,000      100,000 100,000 

15 100,000 100,000 100,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายไร่นายวัชระ จอม
คํา ไปทางนายชัย คืนผล (บ้านโคก
เหนือ หมู่ท่ี 12)

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง

ระยะทาง 500 
เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

100,000 100,000 100,000 100,000    
(ปี 60:200,000)

500,000 500,000 500,000 
(ปี 60:500,000)

100,000
(ปี 60:111,700)

100,000
(ปี 60:400,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

200,000 100,000 50,000 30,000      10
(ปี 60:200,000)

100,000 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่างระยะทาง 400 
เมตร

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายบ้านนายสัน สาร
ศาสตร์ ไป นายนวน สารศาสตร์ 
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14)

20

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน สายบ้านนายจันทร์ ครอง
เมือง (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

22

21 อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17

7จํานวน 30 จุดเพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
(บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9)

17 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

9

กองช่างอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
สายห้วยไม้งาม ไปบ้านชําม่วง ต.ชํา 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11)

18 9

100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 9100,000 19 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายห้วยสะกุย (บ้านโคก
เหนือ หมู่ท่ี 12)

เพ่ือขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตร
ของเกษตรกร

ระยะทาง 800 
เมตร

เพ่ือขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตร
ของเกษตรกร

ระยะทาง 1,500 
เมตร

300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

100,000 สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง 9

เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่างระยะทาง 250 
เมตร

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 30 จุด 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-

-

-

-

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

300,000 100,000    
(ปี 60:500,000)

300,000 11
(ปี 60:500,000)

500,000
(ปี 60:500,000)

300,000
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:100,000)

27 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน สายนายสุทธิชัย ครอง
เมือง ถึง นายสิน ครองเมือง (บ้าน
ร่อง หมู่ท่ี 2)

เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

23 อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

จํานวน 30 จุด 100,000 

กองช่าง 10-

สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง 10 -

24

เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน ซอยบ้านนายยศ ครองเช้ือ 
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

25

เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 1,000 
เมตร

100,000    200,000 200,000 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน สายนายสุกิจ (บ้านห้วยไม้
งาม หมู่ท่ี 11)

26 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

200,000 200,000 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายจากนานางกุหลาบ
 ถึง นายฤทธ์ิ ศิลาคํา (บ้านกระมอล
 หมู่ท่ี 7)

เพ่ือขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า
สนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลิตภาคเกษตร
ของเกษตรกร

ระยะทาง 1,000 
เมตร

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 11

100,000    ระยะทาง 500 
เมตร

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่าง 12

กองช่าง50,000      100,000 100,000 ระยะทาง 500 
เมตร

-

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

จํานวน 30 จุด 100,000 12
(ปี 60:204,300)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

300,000
(ปี 60:300,000)

300,000
(ปี 60:300,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

จํานวน 30 จุด 100,000 100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

28 อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
กระมอล หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

100,000 100,000 

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

100,000 สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง

ระยะทาง 600 
เมตร

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร ซอยนางใบ นํ้าแย้ม 
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

100,000 200,000 50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 1329

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

ระยะทาง 500 
เมตร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายนางทองกลิ่น มีแสง
 (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4)

30 100,000 100,000 50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 13-

14

สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง 1450,000      

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร ซอยนายสมศรี ครอง
เมือง (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

31 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง50,000      100,000    100,000    ระยะทาง 300 
เมตร

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

32 อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9

-

-

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

200,000
(ปี 60:200,000)

300,000
(ปี 60:300,000)

500,000
(ปี 60:500,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

200,000 
(ปี 60:200,000)

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร ซอยนายศุภกิจ ปาน
ประชาติ (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

33 เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

ระยะทาง 400 
เมตร

50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

15

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่างเพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 500 
เมตร

100,000 100,000 50,000      15

กองช่าง100,000    100,000    

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน ทางเข้าเมรุ (บ้านม่วง หมู่ท่ี
 5)

34

500,000 500,000    500,000    ระยะทาง 2,500 
เมตร

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายโคกตลอด ถึงบ้าน
ซําตะวัน (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5)

35 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 16

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

ระยะทาง 1,000 
เมตร

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง300,000    200,000    100,000    อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายนายเสงิม กายชาติ
 ถึง นายเภา ทองมา (บ้านโคก หมู่
ท่ี 1)

36 17

100,000    100,000    100,000    เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

ระยะทาง 400 
เมตร

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 19อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าทางเข้าป่า
ช้า (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

37 -

-

-

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

500,000
(ปี 60:500,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

300,000
(ปี 60:300,000)

300,000
(ปี 60:300,000)

300,000
(ปี 60:500,000)

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่าง 22

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จากบ้านนายสุริยันต์ 
ยอดแก่น ถึงหน้าวัดทุ่งประทาย 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

38 21เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

100,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง100,000    250,000    ระยะทาง 850 
เมตร

39

-

-

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

ระยะทาง 500 
เมตร

100,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

40

100,000    100,000    ระยะทาง 300 
เมตร

เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน สายนายเสมือน (บ้านม่วง
 หมู่ท่ี 5)

50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

จํานวน 2 หน่วยเพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

จัดซ้ือหม้อแปลงสําหรับไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายดินแดง (บ้านร่อง 
หมู่ท่ี 2)

41

100,000    

22

200,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง 23

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง100,000    100,000    อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จากสามแยกป้ายบ้าน
ทุ่งประทาย ถึง ทางไปบ้านผือเก่า 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

23เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

ระยะทาง 600 
เมตร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จากส้านนายมนัส 
จันเลาะ ไปตามทางบ้านผือเก่า 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

42 100,000    100,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

200,000
(ปี 60:200,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
นายเศษ วิมาลย์ ไปบ้านนายบุญถึง 
เมาหวล (บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

43

100,000    100,000    50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

กองช่าง 24ระยะทาง 300 
เมตร

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จากส้านนายมนัส 
จันเลาะ ไปตามทางบ้านผือเก่า 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

50,000      50,000      50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน
นางเรียบ เต่าลอย ไป บ้านนางแจ่ม
 กุลหอม (บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13)

46 เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 100 
เมตร

100,000    100,000    50,000      

2544

เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 150 
เมตร

100,000    100,000    50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่างอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน
นายสมนึก คะนอง ไปบ้านนาย
เขียน คะนอง (บ้านทุ่งประทาย 
หมู่ท่ี 13)

45 26

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่างระยะทาง 150 
เมตร

เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

27

เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 100 
เมตร

100,000    100,000    50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่าง

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่าง

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า จาบ้านนาง
วัฒนา ย่ีสุ่น ถึง บ้านนางจันทร 
หลวงเดช (บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 
13)

47 28

-

-

-

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

100,000
(ปี 60:100,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

200,000
(ปี 60:200,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

50,000      

52 อุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 30 จุด 100,000 

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

50,000      49 อุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 30 จุด 100,000 

เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 100 
เมตร

100,000    100,000    50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่างอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า สายบ้าน
นายจินต์ เถาว์คํา  (บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13)

2948

สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง 31

50 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
สายหลังวัดอินทราราม (บ้านโคกใต้พัฒนา
 หมู่ท่ี 14)

เพ่ือขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าสนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลิตภาคเกษตรของ
เกษตรกร

ระยะทาง 300 เมตร 50,000      50,000      50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง -

-

-

51

50,000      สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง -

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง -อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายนางไพรัช ยอดสิงห์ 
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2)

เพ่ือขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า
สนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลิตภาคเกษตร

ระยะทาง 300 เมตร 100,000    100,000    50,000      

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-

-

สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง -53 อุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
(บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 30 จุด 100,000 100,000 -

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

100,000
(ปี 60:100,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

300,000
(ปี 60:300,000)

200,000
(ปี 60:200,000)

200,000
(ปี 60:200,000)

100,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

55 อุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
(บ้านโคก หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 30 จุด 100,000 

54

50,000      สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง -

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน สายจากประปาบ้านปะ
ทาย หมู่ท่ี 3 ถึงบ้านนายตัน เถาว์
คํา บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

ระยะทาง 300 เมตร 100,000    100,000    50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง -

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง -

50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง -

56 100,000 100,000 50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ระยะทาง 700 เมตรเพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือา
การเกษตร สายหนองจอก (บ้าน
ปะทาย หมู่ท่ี 3)

100,000 100,000 

57

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรสายนายวิจตร แก้วดี ถึง
นายสุรพล กายชาติ (บ้านโคกเหนือ
 หมู่ท่ี 12)

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

ระยะทาง 500 เมตร 50,000      58

100,000 100,000 ระยะทาง 500 เมตรเพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายไร่นายประวิทย์ 
กายชาติ ถึงนายมานะ จินดาชาติ 
(บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12)

-ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

-

-

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ
ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับ

หมู่บ้าน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

200,000
(ปี 60:200,000)

100,000
(ปี 60:100,000)

(ปี 59:100,000)

(ปี 58:100,000)

100,000
(ปี 60:200,000)

500,000

63 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายจากสามแยกถึงนา
นายเทพ (บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12)

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

ระยะทาง 500 
เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง - -

กองช่าง - -62 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายห้วยตะขบ (บ้าน
ปะทาย หมู่ท่ี 3)

เพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

ระยะทาง 2,000 
เมตร

200,000 100,000 100,000    ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

50,000      สถานท่ีสาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ 
และเหมาะสม

กองช่าง -

50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้า
ด้านการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง -

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

50,000      ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง

กองช่างอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน (บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7)

59

เพ่ือขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าให้ครัวเรือนท่ี
ไม่มีไฟฟ้าใช้

ระยะทาง 500 
เมตร

100,000    100,000    61

100,000 100,000 ระยะทาง 500 เมตรเพื่อขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสนับสนุน
การเพิ่มผลผลิตภาค
เกษตรของเกษตรกร

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายนางจันทร์เพ็ญ 
แสงทอง ถึงนายโฮม บุตรมณี (บ้าน
โคกเหนือ หมู่ท่ี 12)

60 อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16)

เพ่ือให้ความสว่างกับ
ประชาชนท่ีใช้ถนน

จํานวน 30 จุด 100,000 100,000 -

-

-



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

50,000        
(ปี 60:50,000)

อุดหนุนกลุ่มอาชีพเพราะเห็ด
นางฟ้า บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7

1 10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด --ประชาชน เยาวชน บ้าน
กระมอล หมู่ท่ี 7

เพื่อให้ประชาชนมี
อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนบ้านกระ
มอลมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีอาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น

ความสํา
คัญ

ระดับ
หมู่บ้าน

คะแนนที่
ได้ระดับ
ตําบล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
    2.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

 5,500,000
(ปี 60:4,500,000)

(ปี 59:4,052,000)

(ปี 58:5,454,800)

2 อุดหนุนการเพ่ิมขนาดหม้อแปลง
ไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก หมู่ท่ี 1

เพ่ือความสะดวกใน
การให้บริการ
ประชาชน

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50
 kva จํานวน 1 หน่วย

300,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

กอง
การศึกษาฯ

3 อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพ่ือ
ความก้าวหน้า สู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
เพื่อความก้าวหน้า สู่
ประชาคมอาเซียน

นักเรียนช้ัน ป.4-6 
โรงเรียนบ้านกระมอลฯ

 13,000 13,000 13,000 13,000 ร้อยล่ะ 80 ของนักเรียน
ช้ัน ม.4-6 โรงเรียนบ้าน
กระมอล กล้าแสดงออก
ในการใช้ภาษาอังกฤษ

นักเรียนชั้น ป.4-6 มีความรู้ มีทักษะ
ในการปฏิบัติจริงและม่ันใจ กล้า
แสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ

กอง
การศึกษาฯ

4 อุดหนุนการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ท่ี
เน้นทักษาะกระบวนการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์

เพื่อนักเรียนมีความรู้
ความสามารถใน
กระบวนการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์

นักเรียนช้ัน ป.4-6 
โรงเรียนบ้านกระมอลฯ

 13,000 13,000 13,000 13,000 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชา
วิทยาศาสตร์ นักเรียน
ช้ัน ป.4-6 สูงขึ้น

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
และฝึกฝนทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์

กอง
การศึกษาฯ

5 อุดหนุนการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักเรียน

เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
ในการปฏิบัติตนตามพิธีกรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม 
ของศาสนาพุทธ และปฏิบัติตน
เป็นคนดีของสังคม อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

นักเรียนช้ัน ป.4-6 
โรงเรียนบ้านกระมอลฯ

 11,000 11,000 11,000 11,000 ร้อยละ 90 ปฏิบัติตน
เป็นคนดีของสังคม 
และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างมีความสุข

นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการ
ปฏิบัติตนตามพิธีกรรม และคุณธรรม
 จริยธรรม ศีลธรรมของศาสนาพุทธ 
และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข

กอง
การศึกษาฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

1 อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบล
ทุ่งใหญ่

เพ่ือเด็กนักเรียนมี
อาหารรับประทาน
ครบถ้วน และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

นักเรียนโรงเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตตําบลทุ่งใหญ่

5,500,000 เด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

5,500,000 5,500,000 ร้อยละของเด็กท่ี
ได้รับประทานอาหาร
ครบถ้วน และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 อุดหนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน (โรงเรียนบ้านกระมอลฯ)

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงแวดล้อม

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
กระมอลฯ

 17,000 17,000 17,000 17,000 จํานวนนักเรียนท่ี
ได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ท่ี
เพียงพอ เหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

7 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

ครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 
จํานวน 400 คน

 50,000 50,000 50,000 50,000 ครูและนักเรียนร้อยละ 
80 สามารถนําปลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวันได้

ครูและนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

กอง
การศึกษาฯ

8 อุดหนุนโครงการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึ่ง
ประสงค์ตามปลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ครูและนักเรียน
โรงเรียนบ้านประทาย 
จํานวน 400 คน

 60,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 80

นักเรียนสามารถนําแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

กอง
การศึกษาฯ

9 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

เพื่อผู้เรียนมีการพัฒนา
ตนเอง รู้จักแสวงหา
ความรู้ และแสดงออกซ่ึง
ความสามารถท่ีตนเอง
ถนัดอย่างต่อเน่ือง

นักเรียนโรงเรียนบ้านร่อง
ตาซุน

 80,000 20,000 20,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีคุณลักษณะ
อันพึ่งประสงค์ผ่าน
เกณฑ์

ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเอง รู้จัก
แสวงหาความรู้ และแสดงออกซึ่ง
ความสามารถที่ตนเองถนัดอย่าง
ต่อเนื่อง

กอง
การศึกษาฯ

10 อุดหนุนโครงการสร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

เพื่อนักเรียนมีความรู้ด้าน
เกษตรกรรมและสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคก อสพป.32

 50,000 10,000 10,000 50,000 ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ด้าน
เกษตรกรรม

นักเรียนมีความรู้ด้านเกษตรกรรม
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้

กอง
การศึกษาฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

11 อุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และปรับสภาพแวดล้อม
ระดับปฐมวัย

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคก อสพป.32

 50,000 10,000 10,000 50,000 นักเรียนร้อยละ 100 ได้
ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน

ส่งเสริมพัฒนาการทางการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

กอง
การศึกษาฯ

12 อุดหนุนโครงการเพ่ิมทักษะ
กระบวนการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน
 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคก อสพป.32

 50,000 10,000 10,000 50,000 นักเรียนร้อยละ 100 ได้
เกิดการเรียนรู้จากการ
ดําเนินกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลาเรียนรู้

ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กอง
การศึกษาฯ

13 อุดหนุนโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพนักเรียน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนทุก
ระดับช้ันให้สูงขึ้น

นักเรียนโรงเรียนสังกัด
 สพฐ. ระดับ ป.1-ม.3

 150,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนในระดับ ป.1-3 
ในเขตตําบลทุ่งใหญ่ ไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 80 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 5 กลุ่มสาระเฉล่ียสูงขึ้น
ร้อยละ 3

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียน
ทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

14 เสริมทักษะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังการมีเจตคติ
ต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

นักเรียนช้ัน ประถมศึกษา
ปีท่ี 4-6 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ

 50,000  50,000  50,000  50,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม

นักเรียนรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อมและตระหนักถึง
ผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดล้อม

กอง
การศึกษาฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสเรมิสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
    2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

5,000 
(ปี 60:5,000)

 30,000
(ปี 60:30,000)

(ปี 59:30,000)

(ปี 58:30,000)

 10,000
(ปี 59:10,000)

(ปี 58:10,000)

45,000 45,000 45,000 45,000 

3

30,000 

5,000 5,000 5,000 

10,000 10,000 10,000 อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา
และเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด
ในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 1 ครั้ง

30,000 30,000 

1

อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติดอําเภอกันทรลักษ์ (ศตส.อ.)

อุดหนุนโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้นํา
หมู่บ้านและแกนนําภาคประชาชนเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนตระหนักถึง
โทษของยาเสพติด

สํานักงานปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนตระหนักถึง
โทษของยาเสพติด

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัดจํานวนผู้นําและ
แกนนําหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ผู้นําและแกนนําหมู่บ้านมีทักษะ 
องค์ความรู้และประสบการณ์ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้แก่ผู้นําและแกนนําภาค
ประชาชน และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เพ่ือสนับสนุน ศตส.อ.ใน
การป้องกันยาเสพติด

จํานวน 1 ครั้ง2

เพื่อเพิ่มทักษะ องค์ความรู้
และประสบการณ์ด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้แก่ผู้นําและแกน
นําภาคประชาชน

ผู้นํา และแกนนํา
หมู่บ้าน ในตําบลทุ่ง
ใหญ่ จํานวน 10 คน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
    2.4 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

 225,000

(ปี 60:255,000)

(ปี 59:255,000)

(ปี 58:255,000)

225,000 225,000 225,000 225,000 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

225,000 225,000 225,000 1 อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตําบลทุ่ง
ใหญ่

เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานตําบลทุ่งใหญ่ 17 
หมู่บ้าน

กลุ่ม อสม. หมู่ท่ี 1 - 17 
ตําบลทุ่งใหญ่

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

งานสาธารณสุขมูลฐานมี
การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

สํานักงานปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
    2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

10,000 
(ปี 60:10,000)

(ปี 59:10,000)

(ปี 58:10,000)

5,000 
(ปี 60:5,000)

(ปี 59:5,000)

(ปี 58:5,000)

5,000 
(ปี 60:5,000)

(ปี 59:5,000)

(ปี 58:5,000)

10,000 
(ปี 60:10,000)

(ปี 59:10,000)

(ปี 58:10,000)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

10,000 

5,000 

5,000 

10,000 จํานวนครั้งในการ
อุดหนุน

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการ
จัดงานเทศกาลดอก
ลําดวน

กอง
การศึกษาฯ

จํานวนครั้งในการ
อุดหนุน

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการ
จัดงานเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาด

กอง
การศึกษาฯ

4 อุดหนุนโครงการเทศกาลดอก
ลําดวน จังหวัดศรีสะเกษ

เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลดอกลําดวน

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง

10,000 10,000 

5,000 จํานวนครั้งในการ
อุดหนุน

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการ
จัดงานเทศกาลผลไม้

กอง
การศึกษาฯ

5,000 

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี

เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน
รัฐพิธีและราชพิธี

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง

10,000 

อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลปีใหม่และงาน
กาชาด

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง

5,000 

1

3 อุดหนุนโครงการเทศกาลงาน
ผลไม้อําเภอกันทรลักษ์

เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลผลไม้อําเภอ
กันทรลักษ์

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง

2

10,000 จํานวนครั้งในการ
อุดหนุน

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของรัฐพิธี
และราชพิธี

5,000 



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

10,000 
(ปี 60:10,000)

(ปี 59:10,000)

(ปี 58:10,000)

20,000 
(ปี 60:20,000)

(ปี 59:20,000)

(ปี 58:20,000)

60,000 60,000 60,000 60,000 

10,000 

20,000 6 อุดหนุนโครงการแข่งขันว่ิงเฉลิม
พระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร

เพ่ือส่เงสริมการ
จัดการแข่งขันกีฬาว่ิง
เฉลิมพระเกียรติสู่
อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง

20,000 20,000 

10,000 5 อุดหนุนโครงการส่งเสริมบําเพ็ญ
ประโยชน์และงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน

เพ่ือส่งเสริมการ
บําเพ็ญประโยชน์และ
งานประเพณี

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง

10,000 จํานวนครั้งในการ
อุดหนุน

ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของการส่งเสริมบําเพ็ญ
ประโยชน์และงาน
ประเพณีท้องถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

จํานวนครั้งในการ
อุดหนุน

ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของการจัดการแข่งขัน
กีฬาวิ่งเฉลิมพระเกียรติ

กอง
การศึกษาฯ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ
    4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

300,000 
(ปี 60:300,000)

(ปี 59:300,000)

(ปี 58:300,000)

20,000 
(ปี 60:20,000)

(ปี 59:20,000)

(ปี 58:20,000)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร

กองคลัง20,000 อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย์ประสาน
ราชการส่วนท้องถ่ินและศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างของ อปท.ระดับอําเภอ

20,000 อุดหนุน อบต.นํ้า
อ้อมจํานวน 1 ครั้ง

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการแก่
ประชาชนรับทราบ

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
บริการประชาชนของ 
อบต.ทุ่งใหญ่

- -

100,000 อุดหนุนการเพ่ิมขนาดหม้อ
แปลงไฟฟ้าสําหรับสํานักงาน
 อบต.ทุ่งใหญ่

1 เพื่อความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เข้ารับบริการ

สํานักงานปลัด -

20,000 

2หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด
 50 kva  จํานวน 1 
หน่วย

100,000 100,000 ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการ
บริการประชาชนของ 
อบต.ทุ่งใหญ่

2

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้าน

คะแนนที่ได้
ระดับตําบลท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 03

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)
 8,200,000 อบจ.ศก. 1 1

(ปี 60:4,000,000) กองช่าง

(ปี 59:8,200,000)
(ปี 58:8,200,000)

 2,900,000
(ปี 60:2,900,000)

(ปี 59:2,900,000)

(ปี 58:2,900,000)

 500,000 4,800,000 500,000 500,000 กองช่าง 1 6
(ปี 59:3,800,000)

500,000 
(ปี 60:500,000)

(ปี 59:500,000)

4,600,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง
ไปมาได้สะดวก และปลอดภัย

3 ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 8 เมตร ยาว 
2,700 เมตร

ประชาชนสามารถใช้เส้นทาง
ไปมาได้สะดวก และปลอดภัย

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตําบลทุ่งใหญ่ เช่ือม
ตําบลชํา

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

500,000 

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
ม่วง หมู่ท่ี 5 ต.ทุ่งใหญ่ เช่ือม
ตําบลหนองหญ้าลาด

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ยาว 
3,800 เมตร

ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคก
 หมู่ท่ี 1 ถึงตําบลพราน อ.ขุนหาญ

ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16
 ถึงบ้านร่อง หมู่ท่ี 2

2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีผ่านมา ความสําคัญ

ระดับตําบล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ความสําคัญ
ระดับหมู่บ้าน

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,450 เมตร

ถนนได้มาตรฐาน 500,000 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย

500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน

ทําให้ประชาชนเดินทาง
สะดวก

500,000 

กองช่าง - -

กองช่าง - -



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 06

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

4. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ
    4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

5,000 สํานักงานปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

1. พ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้าง และสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
เรื่องของศีลธรรมและ
จริยธรรม สามารถนํามาใช้
ในการปฏิบัติงานและอยู่

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งใน
การฝึกอบรม

สํานักงานปลัด

2 เพ่ือให้ผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
รู้จักการทํางานเป็นทีม 
เกิดความรักสามัคคี
ภายในองค์กร

สํานักงานมีความ
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

โครงการ 5 ส1 5,000 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา
และสมาชิสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนําหลักธรรม
ไปปรับใช้ในการ
ทํางานและการ
ดําเนินชีวิตได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

สํานักงานมีความ
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เหมาะแก่การ
ให้บริการประชาชน

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง พนักงาน
จ้างเหมาบริการ และ 
สมาชิกสภาฯ อบต.ทุ่ง
ใหญ๋ทุกคน

สํานักงาน อบต.ทุ่ง
ใหญ่



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ โครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 06

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 จ่ายเบ้ียยังชีพเคลื่อนท่ี เพ่ืออํานาวยความ
สะดวกสําหรับผู้รับ
เบ้ียยังชีพ

ออกจ่ายเบ้ียยังชีพ
เดือนละ 1 ครั้ง

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ผู้รับเบ้ียยังชีพ
ได้รับความสะดวก

สํานักงานปลัด

4 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ระงับอักคีภัย

เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความสําคัญและ
ระมัดระวังการเกิดภัย
ต่างๆ เช่น อัคคีภัย 
วาตภัย ฯลฯ

ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

แก้ไขปัญหาจาก
การเกิดภัยต่างๆ 
ได้ทันท่วงที

สํานักงานปลัด

5 นิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ทุ่งใหญ่

เพื่อให้คําแนะนําด้าน
วิชาการสําหรับครู และ
ผู้ดูแลเด็ก

ปีละ 2 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

ครู ผู้ดูแลเด็ก มี
ความรู้ด้าน
วิชาการมากข้ึน

กองการศึกษาฯ

6 รับชําระภาษีเคลื่อนท่ี ประชาชนตระหนักถึง
หน้าท่ีท่ีจะต้องชําระ
ภาษี

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ

จัดเก็บภาษีได้
เพ่ิมข้ึน

กองคลัง

7 ทําความดีร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อสร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ
และให้ประชาชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

ปีละ 1 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม

เกิดความสามัคคี สํานักงานปลัด



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท)

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 264 101,652,200   252 55,205,000    247 41,920,000  235 31,680,000    998        230,457,200 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 210,000        3 210,000        3 210,000      3 210,000        12         840,000       

2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 29 8,805,000      29 210,000        29 210,000      29 210,000        116        9,435,000    
2.2 แผนงานการศึกษา 35 18,819,000    35 11,679,000    35 11,639,000  35 11,789,000    140        53,926,000   
2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 245,000        5 245,000        5 245,000      5 245,000        20         980,000       
2.4 แผนงานการสาธารณสุข 4 1,398,000      4 1,325,000     4 1,325,000   4 1,325,000      16         5,373,000    
2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 26 3,960,000      26 3,960,000     26 3,960,000   26 3,960,000      104        15,840,000   
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 100,000        1 100,000        1 100,000      1 100,000        4           400,000       
2.7 แผนงานงบกลาง 4 18,070,000    4 18,070,000    4 18,070,000  4 18,070,000    16         72,280,000   

3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้
3.1 แผนงานการเกษตร 26 16,500,000    26 8,100,000     26 7,700,000   26 6,000,000      104        38,300,000   

4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14 7,880,000      14 8,700,000     14 7,300,000   14 3,300,000      56         27,180,000   

411 177,639,200  399 107,804,000 394 92,679,000 382 76,889,000   1,586     455,011,200 

ปี 2564 รวม 4 ปี

รวม

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน

ท่ัวไป และด้านอ่ืนๆ
จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 
ส่วนกลาง

800,000 0 0 0 สํานักงานปลัด

ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี
แบบดับเบ้ิลแคบ

2 บริหารงาน
ท่ัวไป

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารงาน
ท่ัวไป และด้านอ่ืนๆ

จัดซ้ือรถจักรยายนต์ส่วนกลาง
 จํานวน 1 คัน ขนาด 110 ซีซี

0 40,000 0 0 สํานักงานปลัด

แบบเกียร์ธรรมดา
3 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการสั่งจ่ายเช็ค จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เช็ค 40,000      0 0 0 กองคลัง

และสิ่งก่อสร้าง 2. เพ่ือความถูกต้อง แม่นยํา จํานวน 1 เครื่อง
3. เพ่ือประหยัดเวลา และสมุดเช็ค ท่ีเกิดจาก
    การเขียนเช็คผิด

4 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ จัดซ้ือเวทีสําเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ 150,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

และสิ่งก่อสร้าง    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ขนาดความยาว อย่างน้อย 
2. เพ่ือความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ 11 เมตร จํานวน 1 ชุด
   ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ 20,000 20,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด

และสิ่งก่อสร้าง     อบต. จํานวน 20 ตัว
2. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
    งานท่ัวไป และอ่ืนๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

บริหารงาน
ท่ัวไป

บริหารงาน
ท่ัวไป

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บริหารงาน
ท่ัวไป

5 บริหารงาน
ท่ัวไป
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

6 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพ่ือจัดเก็บเอกสาร แฟ้มงานต่างๆ จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด 11,000      0 0 0 กองคลัง
และสิ่งก่อสร้าง 2. เพ่ือจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน จํานวน 2 หลังๆ 5,500 บาท

3. เพ่ือเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อย 

    เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

7 1. ความสวยงาม ความสะดวก และเหมาะสม 50,000 10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด

    ต่อการให้บริการประชาชนและการประชุม (ปี 60:50,000)

    สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
2. ใช้ประกอบการจัดสถานท่ีในการจัด
    กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหาร
    ส่วนตําบลทุ่งใหญ่

8 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งเดียวกัน จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 32,000      16,000    0 0 กองคลัง
และสิ่งก่อสร้าง 2. เพ่ือช่วยจัดทํา แก้ไข คัดลอก เอกสาร สําหรับสํานักงาน จํานวน 3 เคร่ือง

   ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว (ปี 61 = 2 เคร่ืองๆละ 16,000)

3. เพ่ือนําเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา (ปี 62 = 1 เคร่ืองๆละ 16,000)

4. เพ่ือคํานวณงานท่ีค่อนข้างซับซ้อน
9 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ในแหล่งเดียวกัน จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 16,000    16,000    16,000 สํานักงานปลัด

และสิ่งก่อสร้าง 2. เพ่ือช่วยจัดทํา แก้ไข คัดลอก เอกสาร สําหรับสํานักงาน จํานวน 3 เคร่ือง

   ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว (ปี 62 = 1 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท)

3. เพ่ือนําเสนอผลงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยํา (ปี 63 = 1 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท)

4. เพ่ือคํานวณงานท่ีค่อนข้างซับซ้อน (ปี 64 = 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท)

บริหารงาน
ท่ัวไป

บริหารงาน
ท่ัวไป

จัดทําม่านพร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

บริหารงาน
ท่ัวไป

บริหารงาน
ท่ัวไป
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

10 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เพ่ือปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับ จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ 19,200      0 0 0 กองคลัง
และสิ่งก่อสร้าง    ปกติเมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้า เช่น ขนาด 800 VA

   ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก (6 เครื่องๆละ 3,200)
2. เพ่ือจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองให้แก่
   อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 
   เมื่อเกิดไฟดับ ไฟตก 

11 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 7,900 0 0 0 สํานักงานปลัด

และสิ่งก่อสร้าง 2. เพ่ือแก้ไขปัญหาจํานวนเครื่องพิมพ์
   ไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน

3. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน

12 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0 12,000 12,000 0 สํานักงานปลัด

และสิ่งก่อสร้าง 2. เพ่ือแก้ไขปัญหาจํานวนเครื่องพิมพ์
   ไม่เพียงพอต่อภารกิจงาน

3. เพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน

13 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เพ่ือประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการ จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบ 38,000 38,000 38,000 0 สํานักงานปลัด

และสิ่งก่อสร้าง    คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง

2. เพ่ือการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองช่าง

   เต็มประสิทธิภาพ ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย กองการศึกษาฯ

จํานวน 30 ชุด

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด
 LED สี แบบ Network  
จํานวน 2 เครื่อง

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด
 LED ขาวดํา (30 หน้า/นาที) 
จํานวน 1 เครื่อง

บริหารงาน
ท่ัวไป

บริหารงาน
ท่ัวไป

บริหารงาน
ท่ัวไป

บริหารงาน
ท่ัวไป
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14 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เพ่ือใช้ในโครงการบริการอินเตอร์เน็ต จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 46,000 0 0 0 สํานักงานปลัด

และสิ่งก่อสร้าง    สําหรับประชาชน ไร้สาย (Access Point)
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ จํานวน 2 ชุด
   อินเตอร์สําหรับประชาชน
1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลัง  150,000 150,000 150,000 150,000 
2. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง (ปี 60:150,000)

16 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลัง 150,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด

2. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง (ปี 60:150,000)

17 1. ป้องกันการเกิดเหตุร้ายกับประชาชน  500,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากข้ึน (ปี 59:500,000)

(ปี 59:355,000)

(ปี 58:355,000)

18 1. ป้องกันการเกิดเหตุร้ายกับประชาชน  500,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยมากข้ึน (ปี 60:500,000)

19 ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. ทําให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมี จัดซ้ือวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ  75,000  75,000 0 0 สํานักงานปลัด

    ประสิทธิภาพ 5 วัตต์ ระบบ VHF/FM
2. เพ่ือใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสํารอง จํานวน 20 เครื่องๆ ละ
    ในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ 7,500 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ครุภัณฑ์กีฬา

รักษาความ
สงบภายใน

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17)

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
บริเวณจุดเสี่ยงภายในตําบล 
จํานวน 30 จุด

สํานักงานปลัดสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย 
กลางแจ้ง (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 
4) จํานวน 20 ชุด

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5) 
จํานวน 20 ชุด

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

15

บริหารงาน
ท่ัวไป

รักษาความ
สงบภายใน

รักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 08

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

20 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพ่ือการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 100,000 100,000 100,000 0 สํานักงานปลัด

และสิ่งก่อสร้าง และวิทยุ พลังงานแสงอาทิตย์บอกทาง
แยกบริเวณถนนทางแยกร่วม
จํานวน 10 จุด

21 1. มีอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนท่ี  40,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษาฯ

    เพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:40,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์
22 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออกกําลัง  150,000 150,000 150,000 150,000 สํานักงานปลัด

2. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง (ปี 60:150,000)

1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน  100,000 100,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:200,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์
1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน  200,000 100,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:200,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์
1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน  200,000 100,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:200,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

การศึกษา

ครุภัณฑ์สํานักงาน

การศึกษา

การศึกษา

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่
 หมู่ท่ี 4 (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 9)

จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องตา
ซุนห้วยไม้งาม

จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจ้ง (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่
ท่ี 17) จํานวน 20 ชุด

การศึกษา ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซ้ือลําโพงช่วยสอนพร้อม
ไมโครโฟน จํานวน 5 ชุด

การศึกษา

ครุภัณฑ์กีฬา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

23

24

25

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน



บัญชีครุภัณฑ์
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องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 08

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน  200,000 100,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:200,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์
1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน  200,000 100,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:200,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์
1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน  100,000 100,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:100,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์
1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน  100,000 100,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:100,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์
1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน  100,000 100,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:100,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์
1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน  100,000 100,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:100,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทาย

จัดซ้ือเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระมอล

จัดซ้ือเครื่องเล่นเด็กในร่ม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

จัดซ้ือเครื่องเล่นเด็กในร่ม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระมอล

จัดซ้ือเครื่องเล่นเด็กในร่ม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องตา
ซุนห้วยไม้งาม

จัดซ้ือเครื่องเล่นเด็กในร่ม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่

ครุภัณฑ์การศึกษา

ครุภัณฑ์การศึกษา

26

27

28

29

30

31

ครุภัณฑ์การศึกษา
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ผ. 08

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน  100,000 100,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (ปี 60:100,000)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์
1. เด็กก่อนวัยเรียนมีครุภัณฑ์สําหรับ  95,000 50,000 50,000 50,000 กองการศึกษาฯ

    รับประทานอาหารและจัดกิจกรรมการ (ปี 60:95,000)

    เรียนการสอนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
2. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1. รักษาความปลอดภัยของ ศพด.  500,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ

2. ป้องกันการเกิดเหตุร้ายจากการงัด ขโมย
    ทรัพย์สินของทางราชการ และเหตุร้ายอื่นๆ

1. ส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนให้รู้จักเคารพ จัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชา 35,000 0 0 0 กองการศึกษาฯ

    นับถือสิ่งอันควรเคารพสักการะ จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 7,000 บาท (ปี 60:7,500)

2. ปลูกฝังให้เด็กก่อนวัยเรียนเรียนรู้ศิลปะการ 
   อยู่ร่วมกัน และมารยาทอันดีงาม สมวัย

1. เด็กก่อนวัยเรียนมีสื่อการเรียนการสอน จัดซ้ือเครื่องรับสัญญาณ 6,000 0 0 0 กองการศึกษาฯ

    ท่ีเพียงพอและเหมาะสม ดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ (ปี 60:7,200)

2. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์ จํานวน 5 ชุดๆ ละ 1,200 บาท
เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของการศึกษา จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ 10,000 0 0 0 กองการศึกษาฯ

ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

การศึกษา

การศึกษา

ครุภัณฑ์สํานักงานครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์การศึกษา

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ทุ่งใหญ่

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซ้ือเครื่องเล่นเด็กในร่ม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทาย

จัดซ้ือโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ี 
จํานวน 19 ชุด

32

33

34

35

36

การศึกษา

การศึกษา

การศึกษา

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

การศึกษา37

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง
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เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

1. ช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบปัญหาด้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด

    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ (ปี 60:40,000)

    เช่น ภัยแล้ง นํ้าท่วม เป็นต้น
2. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเกษตร

การเกษตร ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์การเกษตร 1. เพ่ือให้มีเครื่องมือในการควบคุมโรคท่ีเกิด จัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน 118,000 0 0 0 สํานักงานปลัด

และสิ่งก่อสร้าง    จากยุง และแมลงอ่ืนๆ จํานวน 2 เครื่อง
2. เพ่ือความพร้อมในการควบคุมโรคท่ีเกิดจาก
   แมลงชนิดต่างๆ
3. เพ่ือสนับสนุนการควบคุมแมลงและพาหะ
    นําโรคท่ีเกิดจากแมลงชนิดต่างๆ

การเกษตร ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์การเกษตร 1. เพ่ือวัดค่าความเป็นกรด เป็นด่างของดิน จัดซ้ือเครื่อวัดค่าความเป็นกรด 5,000 0 0 0 สํานักงานปลัด

และสิ่งก่อสร้าง 2. ลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยในการเกษตร เป็นด่าง ค่า NPK ของดิน 
3. ใช้ปุ๋ยได้ตรงตามความคุณภาพของดิน จํานวน 1 เครื่อง

ขาวัดความยาว 7.5 น้ิว 
เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์สํารวจ 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสํารวจ จัดซ้ือแทปวัดระยะ 100 เมตร 2,500 2,500 2,500 0 กองช่าง

และสิ่งก่อสร้าง 2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานตาม จํานวน 3 อันๆ ละ 2,500 บาท
    ภารกิจและอํานาจหน้าท่ี

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์สํารวจ 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสํารวจ จัดซ้ือแทปวัดระยะ 50 เมตร 2,000 2,000 2,000 0 กองช่าง
และสิ่งก่อสร้าง 2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานตาม จํานวน 3 อันๆ ละ 2,000 บาท

    ภารกิจและอํานาจหน้าท่ี

จัดซ้ือเครื่องสูบนํ้าแบบหอย
โข่งนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบนํ้าได้ 
1,500 ลิตรต่อนาที จํานวน 4 
เครื่อง

การเกษตร

42

38

39

40

41

ครุภัณฑ์การเกษตรครุภัณฑ์ท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง



บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ผ. 08

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์สํารวจ 1. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสํารวจ จัดซ้ือล้อวัดระยะทางรวม 5,000 0 0 0 กองช่าง
และสิ่งก่อสร้าง 2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานตาม จํานวน 1 อัน

    ภารกิจและอํานาจหน้าท่ี
44 ครุภัณฑ์ท่ีดิน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เพ่ือปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับ จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ 6,200       0 0 0 กองช่าง

และสิ่งก่อสร้าง    ปกติเมื่อเกิดปัญหาทางไฟฟ้า เช่น ขนาด 800 VA
   ไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก (2 เครื่องๆละ 3,200)
2. เพ่ือจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองให้แก่
   อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 

   เมื่อเกิดไฟดับ ไฟตก เพ่ือให้มีเวลาสําหรับ

   การบันทึกข้อมูล

เคหะและชุมชน
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