
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

------------------------------------------------------------ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 29(3) อบต.ทุ่งใหญ่ จึงรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ทุ่งใหญ่  
"สังคมเข้มแข็ง ประชาชนสามัคคี อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน" 

ข. พันธกิจ ของอบต.ทุ่งใหญ่ 
     1. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ และมีแหล่งน้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ
ต่อการทําเกษตรตลอดปี 
     2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในตําบล 
 3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
5. จัดให้มีการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลตามการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ทุ่งใหญ่ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
        1. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
        2. ให้ความรู้ประชาชนในการประกอบอาชีพ 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
        4. ก่อสร้าง และจัดหาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  
        5. จัดการบํารุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร และแหล่งน้ําสาธารณะ 
การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
        1. จัดสวัสดิการและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ประชาชน 
        2. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตําบล 
        3. ส่งเสริมศักยภาพสาธารณสุข 
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        4. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
        1. พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในตําบลรองรับประชาคมอาเซียน 
        2. ปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง 
        3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
        1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน 
        2. จัดกิจกรรมเก่ียวการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
        3. จัดกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
        4. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานท่ีในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสม
และสะดวกต่อการเข้ารับบริการของประชาชน 
        5. จัดทําการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ 
        6. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
    การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
        1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
        2. สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
        3. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        4. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ง. การวางแผน 
     อบต.ทุ่งใหญ่ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามกระบวนการ
ท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ี
แท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป     
 อบต.ทุ่งใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2558 และ
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 วันท่ี 11 มกราคม 2559 โดยได้กําหนดโครงการ
ท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

ยุทธศาสตร์ 
2559 2560 2561 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 37 25,050,000 37 1,009,700,000 37 1,011,400,000 
การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

85 22,241,600 86 10,861,600 86 10,861,600 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

378 143,832,000 373 83,425,000 373 67,589,500 

การเสริมสร้างความมั่นคงและการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

19 4,300,000 19 4,100,000 19 2,570,000 

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตําบลที่มีประสิทธิภาพ 

27 14,413,000 24 3,988,000 24 3,268,000 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนรุักษ์จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 

66 17,849,420 69 12,539,420 69 12,539,531 

รวม 612 227,686,020 608 1,124,614,020 608 1,108,228,631 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.ทุ่งใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 โดยมีโครงการท่ีบรรจุ

อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 116 โครงการ งบประมาณ 28,115,102 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ์ได้
ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบญัญตั ิ

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได ้ 1          87,200  
การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีด ี 14    2,465,800  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 86  14,784,104  
การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1          50,000  
การพัฒนาการบรหิารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 4       619,300  
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีตประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 10  10,108,698  

รวม 116  28,115,102  
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.ทุ่งใหญ่ มีดังน้ี 

 ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ 

1 
การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พ่ึงตนเองได ้

365 วัน ทุ่งใหญ่พัฒนาตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

              
87,200  

เพื่อให้ประชาชนดําเนินการ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

จ่ายเบ้ียยังชีพผูต้ิดเช้ือเอดส ์
              

36,000  
เพื่อเป็นสวัสดิการให้กบัผู้ติด
เช้ือเอดส์ 

3 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

สร้างขวัญและกําลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ตดิเช้ือ
เอดส์ และผูด้้อยโอกาส 

            
200,000  

เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้
ผู้สูงอายุ ผู้ติดเช้ือเอดส์ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

4 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
บ้านโคก หมู่ท่ี 1 

            
383,300  

เพื่อประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประจาํหมู่บา้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

5 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลา
ประชาคม บ้านปะทาย หมู่
ท่ี 3 

              
95,000  

เพื่อประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประจาํหมู่บา้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

6 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

เทลานคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ศาลาประชาคม บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ท่ี 4 

            
125,700  

เพื่อประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประจาํหมู่บา้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

7 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคม บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 

              
78,400  

เพื่อประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประจาํหมู่บา้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

8 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

เทลานคอนกรตีเสริมเหล็ก 
ศาลาประชาคม บ้านม่วง 
หมู่ท่ี 5 

            
171,600  

เพื่อประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประจาํหมู่บา้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

9 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ต่อเติมศาลาประชาคม บ้าน
กระมอล หมู่ท่ี 7 

              
95,000  

เพื่อประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประจาํหมู่บา้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 



4 
 

      

 ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ 

10 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคม บ้านตาซุน หมู่ท่ี 
8 

            
171,100  

เพ่ือประชาชนมีสถานท่ีจดั
กิจกรรมประจําหมู่บ้านท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

11 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ต่อเติมศาลาประชาคม บ้าน
โคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14 

              
95,000  

เพ่ือประชาชนมีสถานท่ีจดั
กิจกรรมประจําหมู่บ้านท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

12 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ก่อสร้างรั้วศาลาประชาคม 
บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 
16 

            
537,200  

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

13 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ตําบลทุ่งใหญ ่

            
127,500  

เพ่ือพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานตําบล
ทุ่งใหญ่ 17 หมู่บ้าน 

14 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

ฉีดพ่นหมอกควัน 
              

50,000  
เพ่ือป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

15 
การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพตดิ 

  

          
300,000  

เพ่ือให้ประชาชนมี
กิจกรรมร่วมกัน ได้ออก
กําลังกายและเกิดความ
สามัคคี 

16 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  

            
20,000  

เพื่อให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ผู้นําท้องท่ี ผู้นํา
ท้องถิ่น ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

17 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคก หมู่ท่ี 1 

  

            
38,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

18 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 2/2559 บ้าน
โคก หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

19 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าแปลงเกษตร 
บ้านโคก หมู่ท่ี 1 

  

          
110,500  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

20 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าแปลงเกษตร 
สายท่ี 4/2559 บ้านโคก 
หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

 
 



5 
 

      

 ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ 

21 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าแปลงเกษตร 
สายท่ี 5/2559 บ้านโคก 
หมู่ท่ี 1 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

22 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 

เงินสะสม 
          

249,700  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

23 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเข้าแปลงเกษตร 
สายท่ี 4/2559 บ้านร่อง 
หมู่ท่ี 2 

  

          
150,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

24 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางเข้าแปลงเกษตร 
สายท่ี 6/2559 บ้านร่อง 
หมู่ท่ี 2 

  

          
116,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

25 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 

  

          
161,200  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

26 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 1/2559 บ้าน
ทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 

เงินสะสม 
          

300,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

27 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6 

  

          
103,100  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

28 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 1/2559 บ้าน
ผือเก่า หมู่ท่ี 6 

  

          
208,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

29 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 3/2559 บ้าน
ผือเก่า หมู่ท่ี 6 

  

            
96,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

30 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบ้านตาซุน หมู่ท่ี 
8 

  

            
80,500  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

  



6 
 

 ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ 

31 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 4/2559 บ้าน
ทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9 

  

          
554,800  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

32 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 
10 

  

          
276,200  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

33 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยแรด บ้านห้วย
ไม้งาม หมู่ท่ี 11 

  

          
150,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

34 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 1/2559 บ้าน
ห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11 

  

          
250,300  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

35 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 2/2559 บ้าน
ห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11 

เงินสะสม 
          

300,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

36 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 
12 

เงินสะสม 
          

300,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

37 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 
13 

  

          
205,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

38 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 1/2559 บ้าน
ทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13 

  

          
111,500  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

39 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่
ท่ี 14 

  

          
405,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

40 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 
15 

เงินสะสม 
          

200,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 
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 ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ 

41 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายท่ี 2/2559 บ้าน
โคกใหม่ หมู่ท่ี 15 

  

            
80,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

42 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าแปลงเกษตร 
สายท่ี 2/2559 บ้านโคก
ใหม่ หมู่ท่ี 15 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

43 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ท่ี 16 

เงินสะสม 
          

500,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

44 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 
17 

  

          
300,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

45 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน สายนายรัตน์ 
บรรพชาติ บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 

  

            
50,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

46 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายนายธง 
ครองเช้ือ่ บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 

  

            
75,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

47 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายห้วยตะขบ 
บ้านประทาย หมู่ท่ี 3 

  

          
310,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

48 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายท่ี 1 สาย
หนองบัว บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 
6 

  

          
100,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

49 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายตัดใหม่ บ้าน
ตาซุน หมู่ท่ี 8 

  

          
129,500  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

50 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
ตาซุน หมู่ท่ี 8 

  

          
100,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
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 ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ 

51 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านห้วยไม้งาม 
หมู่ท่ี 11 

  

          
100,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

52 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยไม้งาม หมู่
ท่ี 11 

  

            
50,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

53 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายหนองหิน 
บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12 

  

          
109,200  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

54 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สายห้วยสะกุย 
บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12 

  

          
200,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

55 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
โคกใหม่ หมู่ท่ี 15 

  

            
50,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

56 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนการตดิตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 

  

            
50,000  

เพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

57 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนการตดิตั้งไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7 

  

          
119,830  

เพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

58 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตรบ้านร่อง หมู่ท่ี 
2 

  

            
80,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

59 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตรบ้านปะทาย 
หมู่ท่ี 3 

  

          
110,300  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

60 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่
ท่ี 4 

  

            
76,800  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 
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 ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ 

61 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคก
ตลอด บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 

เงินสะสม 
          

150,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

62 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายท่ี 
1/2559 บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 
6 

  

          
128,670  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

63 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตรบ้านตาซุน หมู่
ท่ี 8 

  

          
110,100  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

64 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่2 
หมู่ท่ี 9 

  

          
250,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

65 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงถนนดินทางเข้าท่ี
พักสงฆ์ บ้านโนนสะอาด หมู่
ท่ี 10 

  

          
294,700  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

66 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหิน
คลุก สายตาโตนด บ้านห้วย
ไม้งาม หมู่ท่ี 11 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

67 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตรบ้านโคกเหนือ 
หมู่ท่ี 12 

  

          
112,300  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

68 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตรลงหินคลุก บ้าน
โคกเหนือ หมู่ท่ี 12 

  

          
110,800  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

69 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหิน
คลุก บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 
13 

  

          
200,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

70 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
บ้านโคก หมู่ท่ี 1 ถึง ตําบล
พราน อ.ขุนหาญ 

  

          
140,234  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 
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 ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ วัตถุประสงค์ 

71 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ 16 ถึงสาม
แยกบ้านร่อง หมู่ 2 

  

          
360,500  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

72 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย
หนองหญ้าลาด บ้านปะทาย 
บ้านม่วง 

  

          
469,500  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย และ
ปลอดภัย 

73 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

วางท่อระบายนํ้าผ่าครึ่ง 
คสล. พร้อมฝาปิด บ้านกระ
มอล หมู่ท่ี 7 

  

          
190,300  

เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมขัง
บริเวณถนนและบ้านเรือน
ประชาชน 

74 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

วางท่อระบายนํ้า บ้านโคก
ใหม่ หมู่ท่ี 15 

  

          
211,500  

เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมขัง
บริเวณถนนและบ้านเรือน
ประชาชน 

75 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมพร้อมติดตั้งฝาปิด
รางระบายนํ้า สายหน้าวัด
ทุ่งสว่าง ถึงสี่แยกกลาง
หมู่บ้าน บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 
4 

  

          
136,300  

เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมขัง
บริเวณถนนและบ้านเรือน
ประชาชน 

76 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ขยายระบบนํ้าประปา
หมู่บ้าน บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 
15 

  

            
52,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

77 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
นํ้าประปาบ้านกระมอล หมู่
ท่ี 7 

  

            
94,870  

เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

78 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ติดตั้งท่อ PVC ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 

  

          
357,500  

เพ่ือให้ประชาชนมีนํ้า
สําหรับอุปโภคอย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

79 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ติดตั้งฝาปิดรางระบายนํ้า 
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 

  

          
139,400  

เพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาของประชาชน 

80 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ประทาย หมู่ท่ี 3 สายหนอง
กระเบา 

เงินสะสม 
          

300,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 
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 ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมา
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งบประมาณ วัตถุประสงค์ 

81 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วง 
หมู่ท่ี 5 สายโคกตลอด 

เงินสะสม 
          

149,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

82 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านผือ
เก่า หมู่ท่ี 6 สายข้างบ้าน
นายสวัสดิ์ ยอดศร ี

เงินสะสม 
            

82,600  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

83 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านผือ
เก่า หมู่ท่ี 6 ซอยแม่กุ้ง 

เงินสะสม 
          

165,700  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

84 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระ
มอล หมู่ท่ี 7 สายนาย
เปรียบ ศรแก้ว 

เงินสะสม 
          

300,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

85 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตา
ซุน หมู่ท่ี 8 สายทุ่งนา 

เงินสะสม 
          

300,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

86 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่ง
ใหญ่2 หมู่ท่ี 9 สายโคก
ตลอด ช่วงท่ี 2 

เงินสะสม 
          

400,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

87 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน
สะอาด หมู่ท่ี 10 สายฝาย
บ้านโนนสะอาด 

เงินสะสม 
          

300,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

88 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13 สายนาย
เขียน คะนอง 

เงินสะสม 
            

98,100  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

89 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13 สายนาง
ผกา เถาว์คํา 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

90 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13 สายนาย
บุญ เมาหวล 

เงินสะสม 
          

101,900  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 
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91 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก
ใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14 สาย
นายสมาน แก้วทํา 

เงินสะสม 
          

300,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

92 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง
ใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17 ช่วงท่ี 2 

เงินสะสม 
          

200,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

93 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตร บ้านโคก หมู่ท่ี 
1 สายนายบุญส่ง 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

94 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตร บ้านร่อง หมู่ท่ี 
2 สายนายศุภกิจ ปานประ
ชาติ 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

95 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลงหินคลุกถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตร บ้านร่อง หมู่ท่ี 
2 สายนายสุกิต อ่อนหอม 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

96 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลงหินคลุกถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตรพร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 
6 สายหนองบัว 

เงินสะสม 
            

51,700  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

97 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตร บ้านกระมอล 
หมู่ท่ี 7 สายเลยีบคลองส่ง
นํ้า 

เงินสะสม 
          

200,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

98 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตร บ้านโคกเหนือ 
หมู่ท่ี 12 สายห้วยสะกุย 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

99 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตร บ้านโคกใหม่ 
หมู่ท่ี 15 สายนางสายทอง 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

100 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตร บ้านโคกใหม่ 
หมู่ท่ี 15 สายนายธนชัย 
เสาตรง 

เงินสะสม 
          

100,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 
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101 

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้า
แปลงเกษตร บ้านโคก หมู่ท่ี 
1 สายนายบุญสุข คูณพันธ์ 

เงินสะสม 
          

150,000  

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้สะดวก 
และปลอดภัย 

102 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ตั้งจุดบริการประชาชน 

  

            
50,000  

เพ่ือบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

103 

การพัฒนาการบรหิาร
จัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง 

  

          
350,000  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

104 

การพัฒนาการบรหิาร
จัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนกิจการโครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ
จ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในระดับอําเภอ 

  

            
20,000  

เพ่ือเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของทางราชการ
แก่ประชาชนรับทราบ 

105 

การพัฒนาการบรหิาร
จัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ประชุมประชาคมและ อบต.
สัญจร 

  

            
40,000  

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมและเห็นความสําคัญ
ของการปกครองท้องถ่ิน
ตนเอง 

106 

การพัฒนาการบรหิาร
จัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ต่อเติมอาคารจัดเก็บเอกสาร 
วัสดุ และอุปกรณ ์

  

          
209,300  

เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการให้บริการ
ประชาชน 

107 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ปรับปรุงพ้ืนท่ี(ถมดิน) 
สําหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 

  

          
586,900  

เพ่ือจัดเตรียมสถานท่ีใน
การก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 
4 

108 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระ
มอล หมู่ท่ี 7 

  

          
366,000  

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การ
เรียนการสอน 

109 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่อง 
ตาซุน ห้วยไม้งาม 

  

          
664,300  

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การ
เรียนการสอน 
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110 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม 

  

          
481,000  

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะ
แก่การเรยีนการสอน 

111 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน 

  

       
2,566,898  

เพ่ือเด็กนักเรยีนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

112 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ใน
เขตตําบลทุ่งใหญ ่

  

       
4,052,000  

เพ่ือเด็กนักเรยีนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

113 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนุนโครงการแข่งขันว่ิง
เฉลิมพระเกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

  

            
20,000  

เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
แข่งขันกีฬาว่ิงเฉลิมพระ
เกียรตสิู่อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร 

114 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการวันแม่แห่งชาติ 

  

          
130,000  

เพ่ือประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ และบุพการ ี

115 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ

  

          
200,000  

เพ่ือประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และบุพการ ี

116 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

อาหารกลางวันสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.
ทุ่งใหญ่ 

  

       
1,041,600  

เพ่ือเด็กนักเรยีนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
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ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
อบต.ทุ่งใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ี

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 104 โครงการ จํานวนเงิน 25,928,914 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 84 
โครงการ จํานวนเงิน 20,874,651 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ลงนามในสัญญา 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้ 1 86,020.00 1 86,020.00 
การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 11 2,134,135.30 9 1,427,635.30 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

78 13,563,705.48 62 10,452,943.00 

การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 25,960.00 1 25,960.00 
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

3 372,690.00 3 372,690.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

10 9,746,403.10 8 8,509,403.10 

รวม 104 25,928,913.88 84 20,874,651.40 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ทุ่งใหญ่ ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

1 

การเสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐาน
รากให้พ่ึงตนเอง
ได้ 

365 วัน ทุ่งใหญ่
พัฒนาตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  

87,200 9,000 วิทยากร 25/12/2558 15 

  9,750 นางสุรัญญา เถาว์คํา 23/12/2558 7 
  3,000 นายสุรศักด์ิ หอมคํา 25/12/2558 7 
  1,600 ร้านอรอุมาพลัส 23/12/2558 7 
  53,820 ร้านนํ้าใสการเกษตร 25/1/2559 7 
  2,925 นางสุรัญญา เถาว์คํา 25/1/2559 7 
  3,000 วิทยากร 26/4/2559 15 
  2,925 นางสุกัญญา เถาว์คํา 25/4/2559 7 

2 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

จ่ายเบีย้ยังชีพผู้
ติดเช้ือเอดส์ 

  

36,000 3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 7/10/2558 30 

  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 4/11/2558 30 
  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 8/12/2558 30 
  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 4/1/2559 30 
  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 4/2/2559 30 
  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 3/3/2559 30 
  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 7/4/2559 30 
  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 3/5/2559 30 
  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 7/6/2559 30 
  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 30/6/2559 30 
  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 4/8/2559 30 
  3,000 ผู้ติดเช้ือเอดส์ 1/9/2559 30 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

3 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 

สร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ติดเชื้อเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

  

200,000 18,400 สิบเอกวินัย นาคพันธ ์ 5/4/2559 15 

  67,500 สิบเอกหญิงอุมาพร สายชมภ ู 4/4/2559 7 
  2,000 นายกิตติพงษ์ ศิริปภากุล 4/4/2559 7 
  36,875 นางสาวสุมาลี สมาพงษ์ 4/4/2559 7 
  10,000 นางสํารวย ประดับจันทร์ 4/4/2559 7 
  5,440 นายสุทธิศักด์ิ ส่องศรี 4/4/2559 7 
  10,047 ร้าน ส.กนัทรลักษ์ค้าไม ้ 4/4/2559 7 
  7,020 ร้านอรอุมาพลัส 4/4/2559 7 
  6,500 ร้านมะลิวัลย์มินิมาร์ท 7/4/2559 7 

  5,510 ร้านมะลิวัลย์มินิมาร์ท 4/4/2559 7 

  2,803 ร้านสยามคอนกรีต 4/4/2559 7 
  2,000 นายนิรนัดร์ กายะชาติ 4/4/2559 7 

4 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

ก่อสร้างศาลา
ประชาคม บ้าน
โคก หมูท่ี่ 1 

  

383,300 378,500 
นายสุบรรณ์ ศรเพชร 
21/2559 

1/2/2559 90 

5 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลาประชาคม 
บ้านปะทาย หมูท่ี่ 
3 

  

95,000 89,000 
ร้านศิวรุจ 
78/2559 

1/8/2559 60 

6 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

เทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ศาลา
ประชาคม บ้านทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 4 

  

125,700 119,300 
ร้านศิวรุจ 
77/2559 

29/7/2559 60 

7 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 
บ้านม่วง หมูท่ี่ 5 

  

78,400 77,300 
ร้านศิวรุจ 
83/2559 

11/8/2559 60 

8 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

เทลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ศาลา
ประชาคม บ้าน
ม่วง หมูท่ี่ 5 

  

171,600 170,500 
ร้านศิวรุจ 
92/2559 

23/9/2559 60 

9 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

ต่อเติมศาลา
ประชาคม บ้าน
กระมอล หมู่ที่ 7 

  

95,000 94,700 
หจก.สุพลเสาปูน คอ
สตร่ัคช่ัน 87/2559 

24/8/2559 60 

10 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 
บ้านตาซุน หมูท่ี่ 8 

  

171,100 168,300 
ร้านศิวรุจ 
80/2559 

3/8/2559 60 

11 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

ก่อสร้างรัว้ศาลา
ประชาคม บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมูท่ี่ 
16 

  

537,200 536,000 
หจก.เพียรสร้าง 
90/2559 

26/8/2559 90 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

12 

การเสริมสร้าง
สังคมที่เข้มแข็ง
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

แข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนต้าน
ยาเสพติด 

  

300,000 84,400 ผู้ตัดสินกีฬา 31/3/2559 15 

  81,600 ร้านชวนสมัย 21/3/2559 7 
  12,000 ร้านคุณดิวฟลาวเวอร์ 28/3/2559 7 
  4,950 นายเทวมินทร์ คุมมินทร์ 28/3/2559 7 
  7,200 นายสุทธิศักด์ิ ส่องศรี 28/3/2559 7 
  7,000 นายอภินันท์ หอมคํา 28/3/2559 7 
  15,920 ร้านมะลีวัลย์มินิมาร์ท 28/3/2559 7 
  9,600 ร้านชวนสมัย 25/3/2559 7 
  11,940 ร้านชวนสมัย 25/3/2559 7 
  4,640 ร้านชวนสมัย 25/3/2559 7 
  5,580 ร้านอรอุมาพลัส 28/3/2559 7 
  21,510 ร้านชวนสมัย 28/3/2559 7 
  10,800 นางศรีนวล ปานประชาติ 28/3/2559 7 
  13,300 ผู้ตัดสินกีฬา 22/4/2559 1 

13 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 

  

20,000 1,226 
สกหรณ์การเกษตร
กันทรลักษ์ จาํกัด 

13/7/2559 7 

  5,000 นางทองเลียน กายชาติ 13/7/2559 7 
  2,460 ร้านมงคลชัย 10/8/2559 7 
  1,340 ร้านอรอุมาพลัส 13/7/2559 7 

14 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านโคก 
หมู่ที่ 1 

  

38,000 36,500 
ร้านจิระชัย 59 
35/2559 

29/02/2559 60 

15 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายที ่
2/2559 บ้าน
โคก หมูท่ี่ 1 

เงินสะสม 100,000 99,600 
นายประมวล สมปาน 
62/2559 

21/3/2559 60 

16 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้า
แปลงเกษตร บ้าน
โคก หมูท่ี่ 1 

  

110,500 108,500 
ร้านจิระชัย 59 
31/2559 

26/2/2559 60 

17 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้า
แปลงเกษตร สาย
ที่ 4/2559 บ้าน
โคก หมูท่ี่ 1 

เงินสะสม 100,000 99,600 
นายอิด มะลัย 
58/2559 

18/3/2559 60 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

18 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้า
แปลงเกษตร สาย
ที่ 5/2559 บ้าน
โคก หมูท่ี่ 1 

เงินสะสม 100,000 99,600 
นายเยือน เมาหวล 
61/2559 

21/3/2559 60 

19 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านร่อง 
หมู่ที่ 2 

เงินสะสม 249,700 248,700 
นายอิด มะลัย 
49/2559 

8/3/2559 60 

20 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ทางเข้า
แปลงเกษตร สาย
ที่ 4/2559 บ้าน
ร่อง หมูท่ี่ 2 

  

150,000 147,000 
ร้านสุพลเสาปูน 2 
93/2559 

26/9/2559 60 

21 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ทางเข้า
แปลงเกษตร สาย
ที่ 6/2559 บ้าน
ร่อง หมูท่ี่ 2 

  

116,000 113,500 
นายสุบรรณ์ ศรเพชร 
23/2559 

23/2/2559 60 

22 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 4 

  

161,200 145,700 
หจก.มณีสุดา 
34/2559 

29/02/2559 60 

23 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายที ่
1/2559 บ้านทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 4 

เงินสะสม 300,000 299,000 
หจก.มณีสุดา 
50/2559 

9/3/2559 60 

24 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านผือเก่า 
หมู่ที่ 6 

  

103,100 100,700 
ร้านสุพลเสาปูน 
29/2559 

25/2/2559 60 

25 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายที ่
1/2559 บ้านผือ
เก่า หมูท่ี่ 6 

  

208,000 201,500 
หจก.มณีสุดา 
30/2559 

25/2/2559 60 

26 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายที ่
3/2559 บ้านผือ
เก่า หมูท่ี่ 6 

  

96,000 93,700 
ร้านไพรวรรณ์ 
26/2559 

23/2/2559 60 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

27 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านบ้านตา
ซุน หมู่ที่ 8 

  

80,500 78,500 
นายเยือน เมาหวล 
36/2559 

29/02/2559 60 

28 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายที ่
4/2559 บ้านทุ่ง
ใหญ่2 หมู่ที่ 9 

  

554,800 537,000 
หจก.กันทรลักษ์
ทรัพย์ทวี 88/2559 

25/8/2559 90 

29 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมูท่ี่ 10 

  

276,200 275,000 
หจก.เร่ืองโรจน์ 23 
24/2559 

23/2/2559 60 

30 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็กสายห้วยแรด 
บ้านห้วยไม้งาม 
หมู่ที่ 11 

  

150,000 144,300 
นายเยือน เมาหวล 
27/2559 

24/2/2559 60 

31 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายที ่
1/2559 บ้าน
ห้วยไม้งาม หมู่ที่ 
11 

  

250,300 243,000 
หจก.มณีสุดา 
33/2559 

26/2/2559 60 

32 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายที ่
2/2559 บ้าน
ห้วยไม้งาม หมู่ที่ 
11 

เงินสะสม 300,000 299,000 
หจก.เร่ืองโรจน์ 23 
51/2559 

9/3/2559 60 

33 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านโคก
เหนือ หมู่ที่ 12 

เงินสะสม 300,000 299,500 
หจก.เร่ืองโรจน์ 23 
43/2559 

4/3/2559 60 

34 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านทุ่ง
ประทาย หมูท่ี่ 
13 

  

205,000 199,000 
นายสุบรรณ์ ศรเพชร 
22/2559 

10/2/2559 60 

35 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายที ่
1/2559 บ้านทุ่ง
ประทาย หมูท่ี่ 
13 

  

111,500 109,000 
ร้านจิระชัย 59 
28/2559 

24/4/2559 60 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

36 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านโคกใต้
พัฒนา หมูท่ี่ 14 

  

405,000 396,000 
หจก.กันทรลักษ์
ทรัพย์ทวี 17/2559 

19/1/2559 60 

37 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านโคก
ใหม่ หมู่ที่ 15 

เงินสะสม 200,000 199,700 
นายอิด มะลัย 
54/2559 

10/3/2559 60 

38 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก สายที ่
2/2559 บ้าน
โคกใหม่ หมูท่ี่ 15 

  

80,000 78,000 
นายเยือน เมาหวล 
32/2559 

26/2/2559 30 

39 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็กทางเข้า
แปลงเกษตร สาย
ที่ 2/2559 บ้าน
โคกใหม่ หมูท่ี่ 15 

เงินสะสม 100,000 99,500 
นายอิด มะลัย 
64/2559 

21/3/2559 60 

40 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่
พัฒนา หมูท่ี่ 16 

เงินสะสม 500,000 499,000 
หจก.กันทรลักษ์
ทรัพย์ทวี 52/2559 

9/3/2559 60 

41 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่
เก่า หมูท่ี่ 17 

  

300,000 292,500 
หจก.กันทรลักษ์
ทรัพย์ทวี 25/2559 

23/2/2559 60 

42 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุขยายเขต
ไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน สายนาย
รัตน์ บรรพชาติ 
บ้านร่อง หมู่ที ่2 

  

50,000 38,257.85 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อําเภอกันทรลักษ ์

11/7/2559 1 

43 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สาย
นายธง ครองเช้ือ่ 
บ้านร่อง หมู่ที ่2 

  

75,000 74,811.19 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อําเภอกันทรลักษ ์

25/7/2559 1 

44 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สาย
ตัดใหม่ บ้านตาซุน 
หมู่ที่ 8 

  

129,500 126,510.38 

การไฟฟ้าสส่วน
ภูมิภาคอาํเภอกันทร
ลักษ์ 

20/6/2559 365 



21 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

45 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุขยายเขต
ไฟฟ้า บ้านตาซุน 
หมู่ที่ 8 

  

100,000 84,338.47 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อําเภอกันทรลักษ ์

2/3/2559 1 

46 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนุขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้าน
ห้วยไม้งาม หมู่ที่ 
11 

  

100,000 90,007.33 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อําเภอกันทรลักษ ์

25/7/2559 365 

47 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนุขยายเขต
ไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วย
ไม้งาม หมู่ที ่11 

  

50,000 41,562.01 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อําเภอกันทรลักษ ์

25/7/2559 365 

48 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร สาย
ห้วยสะกุย บ้าน
โคกเหนือ หมู่ที่ 
12 

  

200,000 194,392.25 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อําเภอกันทรลักษ ์

24/6/2559 365 

49 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านรอ่ง 
หมู่ที่ 2 

  

80,000 74,000 
นายธานี ประจันทร์ 
19/2559 

25/1/2559 30 

50 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ที่ 4 

  

76,800 73,400 
หจก.สุพลเสาปูนคอน
สตร่ัคช่ัน 89/2559 

26/8/2559 60 

51 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโคก
ตลอด บ้านม่วง 
หมู่ที่ 5 

เงินสะสม 150,000 149,300 
หจก.มณีสุดา 
48/2559 

7/3/2559 30 

52 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง สายที่ 
1/2559 บ้านผือ
เก่า หมูท่ี่ 6 

  

128,670 127,000 
นายสุทธพิงษ์ แสน
คุ้ม 6/2559 

9/12/2558 30 

53 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านตาซุน 
หมู่ที่ 8 

  

110,100 102,000 
นายธานี ประจันทร์ 
18/2559 

22/1/2559 30 



22 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

54 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่
2 หมู่ที่ 9 

  

250,000 240,000 
หจก.สุพลเสาปูนคอน
สตร้ัคช่ัน 74/2559 

27/7/2559 60 

55 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ปรับปรุงถนนดิน
ทางเข้าที่พักสงฆ ์
บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 10 

  

294,700 290,700 
นายประมวล สมปาน 
55/2559 

15/3/2559 30 

56 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังลงหินคลุก 
สายตาโตนด บ้าน
ห้วยไม้งาม หมู่ที่ 
11 

เงินสะสม 100,000 99,400 
นายสมศักด์ิ ปอ้งกัน 
63/2559 

21/3/2559 30 

57 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านโคก
เหนือ หมู่ที่ 12 

  

112,300 104,000 
นายธานี ประจันทร์ 
16/2559 

15/1/2559 30 

58 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังลงหินคลุก 
บ้านทุ่งประทาย 
หมู่ที่ 13 

  

200,000 193,500 
นายสุพรรณ์ ศรเพชร 
15/2559 

15/1/2559 30 

59 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางสาย
บ้านโคก หมู่ที่ 1 
ถึง ตําบลพราน อ.
ขุนหาญ 

  

140,234 139,000 
หจก.เร่ืองโรจน์ 23 
2/2559 

3/12/2558 30 

60 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สาย
บ้านทุ่งใหญ่ หมู ่
16 ถึงสามแยก
บ้านร่อง หมู่ 2 

  

360,500 359,500 
หจก.มณีสุดา 
95/2559 

30/9/2559 30 

61 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สาย
หนองหญ้าลาด 
บ้านปะทาย บ้าน
ม่วง 

  

469,500 269,000 
หจก.เร่ืองโรจน์ 23 
1/2559 

2/12/2558 30 

  199,500 หจก.มณีสุดา 96/2559 30/9/2559 30 

62 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ํา
ผ่าครึ่ง คสล. 
พร้อมฝาปิด บ้าน
กระมอล หมู่ที่ 7 

  

190,300 185,000 
หจก.สุพลเสาปูนคอน
สตร้ัคช่ัน 81/2559 

4/8/2559 60 



23 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

63 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ํา 
บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 
15 

  

211,500 206,800 
หจก.สุพลเสาปูนคอน
สตร้ัคช่ัน 79/2559 

3/8/2559 60 

64 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมพร้อม
ติดต้ังฝาปิดราง
ระบายน้ํา สาย
หน้าวัดทุ่งสว่าง 
ถึงส่ีแยกกลาง
หมู่บ้าน บ้านทุ่ง
ใหญ่ หมู่ที่ 4 

  

136,300 132,200 
หจก.สุพลเสาปูนคอน
สตร้ัคช่ัน 75/2559 

28/7/2559 60 

65 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายระบบ
น้ําประปาหมู่บ้าน 
บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 
15 

  

52,000 50,000 
หจก.สุพลเสาปูนคอน
สตร้ัคช่ัน 82/2559 

10/8/2559 60 

66 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบน้ําประปา
บ้านกระมอล หมู่
ที่ 7 

  

94,870 90,000 
หจก.สุพลเสาปูนคอน
สตร้ัคช่ัน 86/2559 

23/8/2559 60 

67 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ติดต้ังทอ่ PVC 
ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านมว่ง 
หมู่ที่ 5 

  

357,500 357,500 
ร้านศิวรุจ 
94/2559 

26/9/2559 60 

68 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ติดต้ังฝาปิดราง
ระบายนํ้า บา้น
โนนสะอาด หมู่ที่ 
10 

  

139,400 135,200 
ร้านสุพลเสาปูน 2 
91/2559 

26/8/2559 60 

69 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านประทาย 
หมู่ที่ 3 สายหนอง
กระเบา 

เงินสะสม 300,000 300,000 
หจก.กันทรลักษ์
ทรัพย์ทวี 38/2559 

2/3/2559 60 

70 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านม่วง หมู่
ที่ 5 สายโคก
ตลอด 

เงินสะสม 149,000 149,000 
หจก.กันทรลักษ์
คอนกรีต 47/2559 

7/3/2559 60 

71 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านผือเก่า 
หมู่ที่ 6 สายข้าง
บ้านนายสวัสด์ิ 
ยอดศร ี

เงินสะสม 82,600 81,600 
หจก.ลาภิศก่อสร้าง 
67/2559 

29/3/2559 60 



24 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

72 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านผือเก่า 
หมู่ที่ 6 ซอยแม่กุ้ง 

เงินสะสม 165,700 164,700 
หจก.เร่ืองโรจน์23 
37/2559 

2/3/2559 60 

73 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านกระมอล 
หมู่ที่ 7 สายนาย
เปรียบ ศรแก้ว 

เงินสะสม 300,000 300,000 
หจก.มณีสุดา 
39/2559 

2/3/2559 60 

74 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านตาซุน 
หมู่ที่ 8 สายทุ่งนา 

เงินสะสม 300,000 299,500 
หจก.กันทรลักษ์
คอนกรีต 40/2559 

2/3/2559 60 

75 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านทุ่งใหญ่
2 หมู่ที่ 9 สาย
โคกตลอด ช่วงที่ 
2 

เงินสะสม 400,000 399,000 
หจก.กันทรลักษ์
ทรัพย์ทวี 41/2559 

4/3/2559 60 

76 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโนน
สะอาด หมูท่ี่ 10 
สายฝายบ้านโนน
สะอาด 

เงินสะสม 300,000 300,000 
หจก.มณีสุดา 
42/2559 

4/3/2559 60 

77 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านทุ่ง
ประทาย หมูท่ี่ 
13 สายนายเขียน 
คะนอง 

เงินสะสม 98,100 97,000 
นายอิด มะลัย 
72/2559 

30/3/2559 60 

78 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านทุ่ง
ประทาย หมูท่ี่ 
13 สายนางผกา 
เถาว์คํา 

เงินสะสม 100,000 99,700 
นายประมวล สมปาน 
60/2559 

18/3/2559 60 

79 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านทุ่ง
ประทาย หมูท่ี่ 
13 สายนายบุญ 
เมาหวล 

เงินสะสม 101,900 101,000 
นายประมวล สมปาน 
53/2559 

10/3/2559 60 

80 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านโคกใต้
พัฒนา หมูท่ี่ 14 
สายนายสมาน 
แก้วทํา 

เงินสะสม 300,000 299,700 
หจก.กันทรลักษ์
คอนกรีต 44/2559 

4/3/2559 60 



25 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

81 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านทุ่งใหญ่
เก่า หมูท่ี่ 17 ช่วง
ที่ 2 

เงินสะสม 200,000 199,700 
หจก.กันทรลักษ์
ทรัพย์ทวี 45/2559 

7/3/2559 60 

82 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร บ้านโคก 
หมู่ที่ 1 สายนาย
บุญส่ง 

เงินสะสม 100,000 99,000 
นายสมศักด์ิ ปอ้งกัน 
65/2559 

29/3/2559 30 

83 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร บ้านรอ่ง 
หมู่ที่ 2 สายนาย
ศุภกิจ ปานประ
ชาติ 

เงินสะสม 100,000 99,000 
นายประมวล สมปาน 
66/2559 

29/3/2559 30 

84 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ลงหินคลุกถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร 
บ้านร่อง หมู่ที่ 2 
สายนายสุกิต อ่อน
หอม 

เงินสะสม 100,000 99,000 
นายเยือน เมาหวล 
59/2559 

18/3/2559 30 

85 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ลงหินคลุกถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรพรอ้มวาง
ท่อระบายน้ํา บ้าน
ผือเก่า หมูท่ี่ 6 
สายหนองบัว 

เงินสะสม 51,700 50,700 
นายสมศักด์ิ ปอ้งกัน 
71/2559 

30/3/2559 30 

86 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร บ้านกระ
มอล หมูท่ี่ 7 สาย
เลียบคลองส่งน้ํา 

เงินสะสม 200,000 199,300 
นายสมศักด์ิ ปอ้งกัน 
57/2559 

18/3/2559 30 

87 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร บ้านโคก
เหนือ หมู่ที่ 12 
สายห้วยสะกุย 

เงินสะสม 100,000 99,000 
นายอิด มะลัย 
68/2559 

29/3/2559 30 

88 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร บ้านโคก
ใหม่ หมู่ที่ 15 
สายนางสายทอง 

เงินสะสม 100,000 99,000 
นายเยือน เมาหวล 
69/2559 

30/3/2559 30 

89 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร บ้านโคก
ใหม่ หมู่ที่ 15 
สายนายธนชัย เสา
ตรง 

เงินสะสม 100,000 99,300 
นายประมวล สมปาน 
70/2559 

30/3/2559 30 



26 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

90 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร บ้านโคก 
หมู่ที่ 1 สายนาย
บุญสุข คูณพันธ ์

เงินสะสม 150,000 149,000 
หจก.เร่ืองโรจน์ 23 
46/2559 

7/3/2559 30 

91 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ต้ังจุดบรกิาร
ประชาชน 

  

50,000 13,520 ร้านอรอุมาพลัส 25/12/2558 5 

  12,440 ร้านอรอุมาพลัส 5/4/2559 7 

92 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทีม่ี
ประสิทธภิาพ 

ฝึกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง 

  

350,000 12,200 ร้านแสงพิมพลอย 15/3/2559 7 

  15,000 นายประจวบ จอยเอ้กา 21/3/2559 7 
  60,000 นายราชศักด์ิ พูนพัฒนาพันธ์ุ 21/3/2559 7 
  15,660 นางวาสนา หนองเทา 15/3/2559 7 
  1,800 ร้านอรอุมาพลัส 15/3/2559 7 
  2,000 หจก.ขีดเขียน พลสั ซัพพลาย 15/3/2559 7 
  3,000 ร้านบุษบาก๊อบปี้เซ็นเตอร์ 17/3/2559 7 
  207,000 อาหาร/ที่พัก 18/3/2559 1 

93 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทีม่ี
ประสิทธภิาพ 

อุดหนุนกิจการ
โครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือ
จ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลใน
ระดับอําเภอ 

  

20,000 20,000 อบต.นํ้าอ้อม 30/12/2558 1 

94 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประชุมประชาคม
และ อบต.สัญจร 

  

40,000 28,500 นางศรีนวล ปานประชาติ 19/2/2559 7 

  5,200 หจก.ฟ้าลิขิต 8/2/2559 7 
  1,080 ร้านอรอุพสพลัส 17/2/2559 7 
  1,250 หจก.ขีดเขียน พลสั ซัพพลาย 18/2/2559 7 

95 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ปรับปรุงพ้ืนที่(ถม
ดิน) สําหรับ
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่ หมูท่ี่ 
4 

  

586,900 580,000 
หจก.วิชญเกยีรติเอส
ทีจี 85/2559 

19/8/2559 60 

96 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนรุักษ์จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างรัว้และ
ประตูทางเข้า 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกระมอล 
หมู่ที่ 7 

  

366,000 362,000 
นายสุทธพิงษ์ แสน
คุ้ม 10/2559 

23/12/2558 90 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

97 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนรุักษ์จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างรัว้และ
ประตูทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านร่อง ตาซุน 
ห้วยไม้งาม 

  

664,300 657,000 
หจก.ลาภิศก่อสร้าง 
84/2559 

11/8/2559 90 

98 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนรุักษ์จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ถมดินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านรอ่ง 
ตาซุน ห้วยไม้งาม 

  

481,000 477,000 
นายธานี ประจันทร์ 
9/2559 

15/12/2558 30 

99 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนรุักษ์จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดซ้ืออาหารเสริม
(นม) โรงเรียน 

  

2,566,898 200,019.96 
บริษัท ธวัชฟาร์ม 
จํากัด 

2/11/2558 7 

  194,405.20 บริษัท ธวัชฟาร์ม จํากัด 1/12/2558 7 
  883,089.14 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด 13/1/2559 7 
  208,684.52 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ จํากัด 15/6/2559 7 
  170,741.88 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ จํากัด 15/6/2559 7 
  208,684.52 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด 15/6/2559 7 
  663,792.88 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จํากัด 1/9/2559 7 

100 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหาร
กลางวนัให้กับ
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตตําบล
ทุ่งใหญ ่

  

4,052,000 267,000 

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ม่วง เงินกองทุน
โครงการอาหาร
กลางวัน 

16/12/2558 1 

  243,000 
โรงเรียนบ้านโคก 
อสพป.32 (อาหาร
กลางวนั) 

16/12/2558 1 

  226,000 
โครงการอาหาร
กลางวนั โรงเรียนบ้าน
ร่องตาซุน 

16/12/2558 1 

  162,000 
โรงเรียนบ้านปะทาย 
โครงการอาหาร
กลางวนั 

16/12/2558 1 

  115,000 
โรงเรียนบ้านกะมอล 
(โครงการอาหาร
กลางวนั) 

16/12/2558 1 

  267,000 

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ม่วง เงินกองทุน
โครงการอาหาร
กลางวนั 

26/2/2559 1 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

  243,000 
โรงเรียนบ้านโคก 
อสพป.32 (อาหาร
กลางวนั) 

26/2/2559 1 

  162,000 
โรงเรียนบ้านปะทาย 
โครงการอาหาร
กลางวนั 

26/2/2559 1 

  115,000 
โรงเรียนบ้านกะมอล 
(โครงการอาหาร
กลางวนั) 

26/2/2559 1 

  115,000 
โรงเรียนบ้านกะมอล 
(โครงการอาหาร
กลางวนั) 

23/6/2559 1 

  243,000 
โรงเรียนบ้านโคก 
อสพป.32 (อาหาร
กลางวนั) 

23/6/2559 1 

  267,000 

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ม่วง เงินกองทุน
โครงการอาหาร
กลางวนั 

23/6/2559 1 

  162,000 
โรงเรียนบ้านปะทาย 
โครงการอาหาร
กลางวนั 

23/6/2559 1 

  226,000 
โครงการอาหาร
กลางวนั โรงเรียนบ้าน
ร่องตาซุน 

23/6/2559 1 

  226,000 
โครงการอาหาร
กลางวนั โรงเรียนบ้าน
ร่องตาซุน 

7/9/2559 1 

  162,000 
โรงเรียนบ้านปะทาย 
โครงการอาหาร
กลางวนั 

7/9/2559 1 

  267,000 

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
ม่วง เงินกองทุน
โครงการอาหาร
กลางวนั 

7/9/2559 1 

  243,000 
โรงเรียนบ้านโคก 
อสพป.32 (อาหาร
กลางวนั) 

7/9/2559 1 

  115,000 
โรงเรียนบ้านกะมอล 
(โครงการอาหาร
กลางวนั) 

7/9/2559 1 

  226,000 
โครงการอาหาร
กลางวนั โรงเรียนบ้าน
ร่องตาซุน 

26/2/2559 1 

101 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนรุักษ์จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อุดหนนุโครงการ
แข่งขนัวิ่งเฉลิม
พระเกียรติสู่
อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร 

  

20,000 20,000 
ท่ีทําการปกครอง
อําเภอกันทรลักษ ์

11/12/2558 1 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

102 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนรุักษ์จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการวนัแม่
แห่งชาติ 

  

130,000 99,330 
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ดี
พร้อมเซ็นเตอร์ 

8/8/2559 7 

  14,090 ร้านอรอุมาพลัส 8/8/2559 7 

  2,080 
ห้างหุ้นส่วนจาํกัด ขีด
เขียน พลัส ซัพพลาย 

8/8/2559 7 

  684 ร้านิรันดร์วัสดุ 8/8/2559 7 

103 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนรุักษ์จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ 

  

200,000 13,320 57/2559 26/11/2558 7 

  7,000 73/2559 1/12/2558 7 
  4,000 74/2559 1/12/2558 7 
  10,000 72/2559 1/12/2558 7 
  6,646 23/2559 26/11/2558 7 
  1,200 26/2559 26/11/2558 7 
  6,955 25/2559 26/11/2558 7 
  4,800 30/2559 2/12/2558 7 
  2,800 24/2559 26/11/2558 7 
  5,100 21/2559 26/11/2558 7 
  54,965 31/2559 3/12/2558 7 
  1,615 ร้านบุษบาก๊อปปี ้ 2/12/2558 7 

104 

การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
อนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

อาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่ง
ใหญ่ 

  

1,041,600 56,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก 

16/12/2558 1 

  30,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปะทาย 

16/12/2558 1 

  63,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่ 

16/12/2558 1 

  56,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก 

29/6/2559 1 

  63,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่ 

29/6/2559 1 

  30,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปะทาย 

29/6/2559 1 

  56,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก 

26/2/2559 1 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่ง 
ท่ีมางบ 

ประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะ 

เวลาการ
ดําเนินงาน 

  30,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปะทาย 

26/2/2559 1 

  63,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่ 

26/2/2559 1 

  56,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก 

7/9/2559 1 

  30,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปะทาย 

7/9/2559 1 

  63,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่ 

7/9/2559 1 

  100,800 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่ 

26/9/2559 1 

  89,600 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก 

26/9/2559 1 

  48,000 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปะทาย 

26/9/2559 1 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
อบต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ
ท้ังหมด 

อนุมัติ
งบประมาณ 

ลงนามสญัญา เบกิจ่าย 100% 
จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองได้ 

37 25.05 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 

2.การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

85 22.24 14 2.47 11 2.13 9 1.43 9 1.43 

3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

378 143.83 86 14.78 78 13.56 62 10.45 58 9.47 

4.การเสริมสร้างความม่ันคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

19 4.3 1 0.05 1 0.03 1 0.03 1 0.03 

5.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

27 14.41 4 0.62 3 0.37 3 0.37 3 0.37 

6.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

66 17.85 10 10.11 10 9.75 8 8.51 8 8.51 

 
รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2559 
อบต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรสีะเกษ  

 

ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ วันที่สัญญา คู่สัญญา วันที่เบกิจ่าย จํานวนเงินท่ีเบิกจ่าย 
1 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านม่วง  หมู่ที่ 5   2,510,000  14-ธ.ค.-58 หจก.ถิระเลิศ 10 มิ.ย.59 2,311,586.18 
2 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งประทาย  หมู่ที่ 13    2,510,000  14-ธ.ค.-58 หจก.ถิระเลิศ 17 มิ.ย.59 2,429,984.06 
3 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านร่อง  หมู่ที่ 2   2,508,000  24-ธ.ค.-58 หจก. ศรีสะเกษไตรภูม ิ 29 ส.ค.59 2,307,234.68 
4 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16   2,512,000  25-ธ.ค.-58 หจก.ประจวบกิจชัย  29 ส.ค.59 2,313,586.18 
5 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่เก่า  หมู่ที่ 17   2,512,000  25-ธ.ค.-58 หจก.ประจวบกิจชัย 29 ส.ค.59 2,297,856.18 
6 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งใหญ่ 2  หมู่ที่ 9  2,512,000  30-ธ.ค.-58 หจก.ประจวบกิจชัย  29 ส.ค.59 2,297,856.18 

รวม 15,064,000          
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ช. ผลการดําเนินงาน 
      อบต.ทุ่งใหญ่ ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2559 ในเขตพ้ืนท่ี โดยได้รับความร่วมมือ 
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยมีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันพ่อแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

365 วัน ทุ่งใหญ่พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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d 

 

สร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูต้ิดเช้ือเอดส์ และผูด้อ้ยโอกาส 
 
 

  
ประชุมประชาคม และ อบต.สญัจร ประจําปี พ.ศ.2559 

 
 
 

 
 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (รักป่า รักนํ้า รักแผ่นดนิ) 
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วันมหกรรมกีฬา เพ่ือเยาวชน แชลเลจ์เดย์ ประจําปี พ.ศ.2559 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2559 
 

 

 
 

 
 

เดินรณรงค์ออกเสียงประชามต ิ
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ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาประชาคม บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 
 

 

 
 

เทลานคอนกรตีเสริมเหล็ก ศาลาประชาคม  
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 

 
 

 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 
 

 

 
 

ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7 

 

 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านตาซุน หมู่ท่ี 8 
 

 

 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ท่ี 1 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ี 2/2559  
บ้านโคก หมู่ท่ี 1 

 

 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแปลงเกษตร  
บ้านโคก หมู่ท่ี 1 

 
 

 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแปลงเกษตร  
สายท่ี 4/2559 บ้านโคก หมู่ท่ี 1 

 

 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแปลงเกษตร 
สายท่ี 5/2559 บ้านโคก หมู่ท่ี 1 

 
 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 

 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าแปลงเกษตร 

สายท่ี 6/2559 บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ี 1/2559  
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 

 

 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ี 1/2559 

บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6 

 

 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านตาซุน หมู่ท่ี 8 

 

 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 
 

 

 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแรด 
บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11 

 

 

 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ี 1/2559 
บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ี 2/2559 
บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11 

 

 

 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13 

 

 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ี 1/2559 
บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13 

 

 

 
 

วางท่อระบายนํ้า บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15 

 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านประทาย หมู่ท่ี 3 
สายหนองกระเบา 

 

 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 
สายโคกตลอด 
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ก่อสร้างถนน คสล.บ้านผือเก่า หมูท่ี่ 6 
สายข้างบ้านนายสวัสดิ์ ยอดศร ี

 

 

   

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านผือเก่า หมูท่ี่ 6 
ซอยแม่กุ้ง 

 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7  
สายนายเปรียบ ศรแก้ว 

 

 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตาซุน หมูท่ี่ 8  
สายทุ่งนา 

 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งใหญ2่ หมู่ท่ี 9  
สายโคกตลอด ช่วงท่ี 2 

 

 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10  
สายฝายบ้านโนนสะอาด 
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ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13  
สายนายเขียน คะนอง 

 

 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13  
สายนางผกา เถาว์คํา 

 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13  
สายนายบุญ เมาหวล 

 

 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17 ช่วงท่ี 2 
 

 

 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคก หมู่ท่ี 1 
สายนายบุญส่ง 

 

 

 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 
สายนายศุภกิจ ปานประชาต ิ
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ลงหินคลุกถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร 
บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 สายนายสุกิต อ่อนหอม 

 

 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร  
บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7 สายเลียบคลองส่งนํ้า 

 
 

 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร  
บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12 สายห้วยสะกุย 

 

 

 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร  
บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15 สายนายธนชัย เสาตรง 

 

 
 

ก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้า  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระมอล หมู่ท่ี 7 

 

 

 
 

ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม 
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ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านร่อง  หมู่ท่ี 2 

 
 

 

 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านทุ่งใหญ่ 2  หมูท่ี่ 9 
 
 

 
ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา  หมู่ท่ี 16 
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ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่  บ้านทุ่งใหญ่เก่า  หมูท่ี่ 17 
 

 
ซ. คณะกรรมการ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง เป็น โทรศัพท์ 
1 นายสนิทใจ จินดาชาต ิ นายก อบต. ประธานกรรมการ 081-066-2063 
2 นายเลิศ  ครองพันธ์ รองนายก อบต. กรรมการ 087-880-0932 
3 นายวีระพงษ์  เถาว์คํา รองนายก อบต. กรรมการ 089-581-5685 
4 นายสมาน  เปล่งปลั่ง ส.อบต.หมู่ท่ี 6 กรรมการ 097-335-3958 
5 นายสุราวุธ  มีพันธ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 17 กรรมการ 082-379-6835 
6 นายนิคม  ลาพันธ์ ส.อบต.หมู่ท่ี 9 กรรมการ 087-958-2324 
7 นายสมบัต ิ รัตนพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 081-063-6497 
8 นายสมควร  วิลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 091-346-6140 
9 นายธีระชัย  ธรรมนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 088-887-5159  
10 นายนิธิศ  ธรรมนิยม ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 091-829-8482 
11 นายกําธร  เกษมสุข ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 086-460-3518 
12 นายพจน์  สําโรง ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ 087-251-8588 
13 นายบุญม ี เทียบเปรียบ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 087-440-7512 
14 นายบิน  วงษ์ทอง ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 080-472-3841 
15 นางสาวศรีดรุณ ี ประวัน ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน กรรมการ 087-966-1032 
16 จ่าสิบเอกธนาศักดิ์ คําสุข ปลัด อบต. กรรมการ/เลขานุการ 

 
17 นายยรรยง  สมประสาสน์ หัวหน้าสํานักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 082-158-0529 
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2. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบลทุ่งใหญ่ 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง เป็น โทรศัพท์ 
1 จ่าสิบเอกธนาศักดิ์ คําสุข ปลัด อบต. ประธานกรรมการ  
2 นายประทุมพร ยอดทรัพย ์ นักวชิาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.

กองการศึกษาฯ กรรมการ  

3 นางสาวรัชนีย ์ วงค์คํา นวก.การเงินฯ รักษาราชการแทน 
ผอ.กองคลัง 

กรรมการ 086-126-7255 

4 นายไพรตัน์  ศิลปะ ผอ.กองช่าง กรรมการ 088-724-9214 
5 นายอุดม  เถาว์คํา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ท่ี 3 กรรมการ 08-0150-5509 
6 นายชาญชัย  รุ่งธนศักดิ ์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ท่ี 7 กรรมการ 08-3374-3473 
7 นางสุภารตัน์  ขุพันธ์ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ท่ี 4 กรรมการ 08-6252-2689 
8 นายยรรยง  สมประสาสน์ หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ/เลขานุการ 082-158-0529 
9 นางสาวนัฎฐกานต ์ ทันที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 081-072-7898 

 
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ท่ี ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง เป็น โทรศัพท์ 
1 นายแสวง วิมาน ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 6  ประธานกรรมการ 08-7065-5146 
2 นายสมาน เขียวหอม ตําแหน่ง ส.อบต.หมู่ท่ี 1 กรรมการ 085-206-3993 
3 นายสมยศ คูณสุข ตําแหน่ง ส.อบต.หมู่ท่ี 2 กรรมการ 080-724-2141 
4 นายสุดใจ ศิลาคํา ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ท่ี 7 กรรมการ 085-766-4247 
5 นายยศ ครองเช้ือ ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ท่ี 2 กรรมการ 08-1390-0420 
6 

 
หัวหน้าตํารวจชุมชนตาํบลทุ่งใหญ ่ กรรมการ 

 
7 นายฤทธิรุทร บุษบงก์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ กรรมการ 081-722-7953 

8 นายประทุมพร ยอดทรัพย ์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 089-719-2649 

9 นายยรรยง สมประสาสน์ หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ 082-158-0529 
10 นายแสวง วิมาน ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 6  กรรมการ 08-7065-5146 
11 นายทุย ยงย้อย ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี 13  กรรมการ -  
12 นายกริษณา ถือศร ตําแหน่ง ส.อบต. หมู่ท่ี 16 กรรมการ/เลขานุการ 090-619-7801 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย สาเหตุเนื่องจาก 
1. ด้านงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีนําไป

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีต้ังไว้ได้ท้ังหมด จึงพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับโครงการท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนก่อน จึงทําให้นําแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย เม่ือเทียบกับจํานวนโครงการตามแผนฯ 

2. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีจํานวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับ
จํานวนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีสามารถจะนํามาจัดสรรเพ่ือดําเนินโครงการ
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ท้ังหมด 

3. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีจํานวนมากและไม่ได้มีการจัดดําเนิน
โครงการตามลําดับความสําคัญท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และไม่ได้มีการอธิบาย ทํา
ความเข้าใจกับประชาชน ทําให้ประชาชนเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่อยากมามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 และปัญหาอุปสรรคต่างๆ คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ดังนี้ 

1. ควรดําเนินโครงการพัฒนาตามลําดับความสําคัญและความต้องการของประชาชน หากไม่
สามารถดําเนินการได้ ให้ทําความเข้าใจกับประชาชนว่าเกิดจากสาเหตุใด 

2. การจัดทําแผนพัฒนาฯ ควรจัดทําโดยคํานึงถึงอํานาจหน้าท่ี สถานะทางการคลัง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เพ่ือประชาชนจะได้เห็นภาพในพัฒนาในแต่ละปีชัดเจน ซ่ึงจะทําให้
ประชาชนอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มากข้ึน 

3. จากโครงการตามแผนพัฒนา และโครงการท่ีนํามาจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ส่วนมากเป็นโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ควรเห็นความสําคัญของการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
  
 


