
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจําปีงบประมาณ 2560 คร้ังที่ 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

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

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) ข้อ 29(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 29(3) อบต.ทุ่งใหญ่ จึงรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 
2560) ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ทุ่งใหญ่  
"บริการสาธารณะตามอํานาจหน้าท่ี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ทุ่งใหญ่  
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการ

ดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  
2. ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา ความเข้มแข็งของสังคม การกีฬาและการออกกําลังกาย  
3. เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลตามการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ทุ่งใหญ่ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1. ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
3. ก่อสร้างระบบประปาให้เพียงพอและท่ัวถึง 
4. ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาให้มีคุณภาพ 
5. จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอและท่ัวถึง 
6. ก่อสร้างระบบระบายน้ําท่ีได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
7. ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ําให้ได้มาตรฐาน 
8. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
1. จัดสร้างและบํารุงรักษาสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
3. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกาย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
6. ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ท่ีพ่ึง 
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
8. สนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
10.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี งานในวันสําคัญต่างๆ  

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร 
2. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 
1. ก่อสร้างสถานท่ีในการปฏิบัติงานบริการประชาชน 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานท่ีปฏิบัติงานบริการประชาชน 
3. จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สําหรับบริการประชาชนตามอํานาจหน้าท่ี 
4. พัฒนาบุคลากร 
5. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

 

ง. การวางแผน 
อบต.ทุ่งใหญ่ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 

ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  

อบต.ทุ่งใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 
ประกาศแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 
2559 โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) และเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

281 119,570,500 275 69,803,000 275 36,689,000 

การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

135 48,467,100 131 16,034,000 131 13,154,000 

การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
พ่ึงตนเองได ้

24 16,465,000 24 8,565,000 24 7,965,000 

การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

37 11,409,900 37 3,588,000 37 2,750,000 

รวม 477 195,912,500 467 97,990,000 467 60,558,000 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 
 ผู้บริหารอบต.ทุ่งใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 โดยมี
โครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 110 โครงการ งบประมาณ 33,982,500 บาท 
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 49 7,716,800 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 49 21,530,700 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 2 1,715,000 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 10 3,478,900 

รวม 110 34,441,400 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัตงิบประมาณ อบต.ทุ่งใหญ่ มีดังน้ี 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงปุ๋ย (บ้านโคกใต้
พัฒนา หมู่ท่ี 14) 

ข้อบัญญัต ิ 300,000 

2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายปริน ยอด
จาน ถึง บ้านนายบุญเยือน ยอดแก่น (บ้าน
ทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13) 

ข้อบัญญัต ิ 188,500 

3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตลอด ถึงบ้านซํา
ตะวัน (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5) 

ข้อบัญญัต ิ 150,000 

4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายทวีศักดิ์ 
ถุงทรัพย์ ถึง บ้านนางทองโม ยี่สุ่น (บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13) 

ข้อบัญญัต ิ 111,500 

5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนดินทางเข้าแปลงเกษตร ทางไป
ทุ่งหนองหว้า (บ้านประทาย หมู่ท่ี 3) 

ข้อบัญญัต ิ 245,700 

6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสุพรรณเจริญ 
ครองเมือง (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2) 

ข้อบัญญัต ิ 130,000 

7 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.สายนายธง ครองเช้ือ 
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2) 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

8 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายชอน ระกํา ถึง 
นายสุรชัย (บ้านม่วง หมู่ท่ี 5) 

ข้อบัญญัต ิ 38,300 

9 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (บ้านกระ
มอล หมู่ท่ี 7) 

ข้อบัญญัต ิ 95,700 

10 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าช้า (บ้านร่อง 
หมู่ท่ี 2) 

ข้อบัญญัต ิ 300,000 

11 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสาํเภา ศิลา
คํา (บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10) 

ข้อบัญญัต ิ 280,500 

12 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.สายนานางจันทร์ทอง 
ยอดย้อย ถึง นานายสมภาส รุ่งธนศักดิ์ (บ้าน
ทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16) 

ข้อบัญญัต ิ 350,200 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
13 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างโรงเรยีนบ้านทุ่ง
ใหญ่ฯ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17) 

ข้อบัญญัต ิ 150,000 

14 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโสม อุดร 
(บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3) 

ข้อบัญญัต ิ 58,400 

15 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนลูกรังลงหินคลุกสายบัวพันธ์ ถึง
ไร่นางดวงจิตร (บ้านกระมอล หมูท่ี่ 7) 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

16 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนเลยีบคลองลงหินคลกุสายนาง
ละมัยถึงนานายจํารญู รัตพันธ์ 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

17 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขยายไหล่ทาง ช่วงบ้านนางสอน เปล่งปลั่ง 
(บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15) 

ข้อบัญญัต ิ 176,700 

18 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนน คสล. หน้าวัดบ้านร่อง 
(บ้านร่อง หมู่ท่ี 2) 

ข้อบัญญัต ิ 65,500 

19 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนน คสล. สายหน้าบ้านนาย
ประยุทธ อ่อนทรวง (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4) 

ข้อบัญญัต ิ 95,800 

20 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขยายไหล่ทาง ถนนคสล. ซอย 3 สายนายทา 
กายชาติ ถึง บ้านนางจุฬารัตน์ พลแสน (บ้าน
โคกใหม่ หมู่ท่ี 15) 

ข้อบัญญัต ิ 123,300 

21 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 
13 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

22 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขยายเขตท่อจ่ายนํ้าประปาหมู่บ้าน สายนาย
สุทธิชัย ครองเมือง (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2) 

ข้อบัญญัต ิ 34,500 

23 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย
โคกตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9) 

ข้อบัญญัต ิ 640,000 

24 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (บ้านโคก
ใหม่ หมู่ท่ี 15) 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

25 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (บ้านม่วง 
หมู่ท่ี 5) 

ข้อบัญญัต ิ 111,700 

26 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย
นาโตนด บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16 

ข้อบัญญัต ิ 200,000 

27 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย
ห้วยไม้งาม ถึงบ้านชําม่วง ต.ชํา (บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11) 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

28 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสาย
ห้วยสะกุย (บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12) 

ข้อบัญญัต ิ 111,700 

29 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย
บ้านนายสัน สารศาสตร์ ถึง นายนวน สาร
ศาสตร์ (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14) 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

30 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่
เก่า หมู่ท่ี 17 

ข้อบัญญัต ิ 50,000 

31 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ้่าน สาย
นายสุทธิชัย ครองเมือง ถึง นายสนิ ครอง
เมือง (บ้านร่อง หมู่ท่ี 2) 

ข้อบัญญัต ิ 70,000 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
32 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านกระมอล 
หมู่ท่ี 7 

ข้อบัญญัต ิ 204,300 

33 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสาย
นายวิจตร แก้วดี ถึงนายสุรพล กายชาติ 
(บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12) 

ข้อบัญญัต ิ 125,150 

34 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย
นางจันทร์เพ็ญ แสงทอง ถึงนายโฮม บุตรมณี 
(บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12) 

ข้อบัญญัต ิ 125,150 

35 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (บ้านทุ่งใหญ่
พัฒนา หมู่ท่ี 16) 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

36 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วางท่อระบายนํ้าซอยหน้าวัดผือเก่าธรรมราม 
(บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6) 

ข้อบัญญัต ิ 500,000 

37 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่พักหน้าบ้านนาง
สวัสดี คูณสุข-นางตรา กายะชาติ (บ้านโคก 
หมู่ท่ี 1) 

ข้อบัญญัต ิ 400,000 

38 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วางท่อระบายนํ้า สายห้วยแรด บ้านห้วยไม้
งาม หมู่ท่ี 11 

ข้อบัญญัต ิ 300,000 

39 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วางท่อระบายนํ้าพร้อมฝาปิด สายนางคําใบ 
คืนผล ถึงสวนนางชํานาญ วงค์พูนสุข (บ้าน
โคกเหนือ หมู่ท่ี 12) 

ข้อบัญญัต ิ 49,700 

40 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างรางระบายนํ้าพร้อมฝาปิด สายหน้า
บ้านนางสมศรี อินทร์ช่ืน ถึง นายประมาณ 
วันศุกร์ (บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10) 

ข้อบัญญัต ิ 119,500 

41 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ติดตั้งฝาปิดรางระบายนํ้าสายหน้าศาลา
ประชาคม บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมูท่ี่ 16 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

42 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (การ
รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก) 

ข้อบัญญัต ิ 10,000 

43 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยนางแปะ วันศรี 
(บ้านม่วง หมู่ท่ี 5) 

ข้อบัญญัต ิ 200,000 

44 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตร
(บ้านตาซุน หมู่ท่ี 8) 

ข้อบัญญัต ิ 150,000 

45 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างถนน คสล.สายนายเลน ยอดแก่น 
(บ้านประทาย หมู่ท่ี 3 

ข้อบัญญัต ิ 41,000 

46 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รื้อถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายนํ้า (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17) 

ข้อบัญญัต ิ 10,000 

47 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายนา
ชํา (บ้านตาซุน หมู่ท่ี 8) 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

48 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ้่าน (บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 10) 

ข้อบัญญัต ิ 100,000 

49 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ก่อสร้างห้องนํ้าผู้ใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7 

ข้อบัญญัต ิ 68,700 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
50 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม

และคุณภาพชีวิตท่ีด ี
ก่อสร้างห้องนํ้าผู้ใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านร่องตาซุนห้วยไม้งาม 

ข้อบัญญัต ิ 68,700 

51 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ถมดินสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทาย 
หมู่ท่ี 3 

ข้อบัญญัต ิ 343,900 

52 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ติดเหล็กดดัอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคก 

ข้อบัญญัต ิ 114,900 

53 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ติดเหล็กดดัอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม 

ข้อบัญญัต ิ 59,100 

54 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ติดเหล็กดดัอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง
ใหญ่ 

ข้อบัญญัต ิ 37,600 

55 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ติดเหล็กดดัอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะ
ทาย 

ข้อบัญญัต ิ 31,600 

56 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ติดเหล็กดดัอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กระมอล 

ข้อบัญญัต ิ 73,800 

57 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

โครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระ
มอล 

ข้อบัญญัต ิ 46,200 

58 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

โครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่อง 
ตาซุน ห้วยไม้งาม 

ข้อบัญญัต ิ 54,900 

59 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

โครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
โคก 

ข้อบัญญัต ิ 82,800 

60 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

โครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง
ใหญ่ 

ข้อบัญญัต ิ 54,900 

61 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

จัดทําเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระ
มอล 

ข้อบัญญัต ิ 10,900 

62 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ก่อสร้างห้องนํ้าผู้ใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก 

ข้อบัญญัต ิ 68,700 

63 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ก่อสร้างห้องนํ้าผู้ใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทุ่งใหญ่ 

ข้อบัญญัต ิ 68,700 

64. การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

ก่อสร้างห้องนํ้าผู้ใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านปะทาย 

ข้อบัญญัต ิ 68,700 

65 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจติอล ข้อบัญญัต ิ 9,000 

66 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ข้อบัญญัต ิ 51,000 

67 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์สํานักงาน ข้อบัญญัต ิ 80,000 

68 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

จัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี (LED) ข้อบัญญัต ิ 40,000 

69 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

จัดซ้ือเตาแก๊สพร้อมอุปกรณ ์ ข้อบัญญัต ิ 4,000 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
70 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม

และคุณภาพชีวิตท่ีด ี
จัดซ้ือคูลเลอร์นํ้าสแตนเลส ข้อบัญญัต ิ 9,000 

71 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนการพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนเพ่ือความก้าวหน้า สูป่ระชาคม
อาเซียน 

ข้อบัญญัต ิ 12,000 

72 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ท่ีเน้น
ทักษาะกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร ์

ข้อบัญญัต ิ 12,000 

73 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 

ข้อบัญญัต ิ 10,000 

74 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
(โรงเรียนบ้านกระมอลฯ) 

ข้อบัญญัต ิ 17,000 

75 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อบัญญัต ิ 50,000 

76 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อบัญญัต ิ 58,000 

77 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในเขตตําบลทุ่งใหญ ่

ข้อบัญญัต ิ 3,892,000 

78 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ ่

ข้อบัญญัต ิ 1,172,500 

79 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ข้อบัญญัต ิ 80,000 

80 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการสร้างแหล่งเรียนรูด้้าน
เกษตรกรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

ข้อบัญญัต ิ 50,000 

81 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับ
สภาพแวดล้อมระดับปฐมวัย 

ข้อบัญญัต ิ 50,000 

82 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้า
ระวังยาเสพติดจังหวัดศรสีะเกษ 

ข้อบัญญัต ิ 5,000 

83 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยา
เสพติด 

ข้อบัญญัต ิ 150,000 

84 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

สร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ติดเช้ือเอดส์ และผูด้้อยโอกาส 

ข้อบัญญัต ิ 150,000 

85 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ข้อบัญญัต ิ 40,000 

86 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อบรมเพ่ิมศักยภาพแกนนํากลุ่มพัฒนาสตร ี ข้อบัญญัต ิ 40,000 

87 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ข้อบัญญัต ิ 5,000 

88 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้อําเภอ
กันทรลักษ์ 

ข้อบัญญัต ิ 8,000 

89 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการแข่งขันว่ิงเฉลิมพระเกียรตสิู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
90 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม

และคุณภาพชีวิตท่ีด ี
โครงการวันแม่แห่งชาติ ข้อบัญญัต ิ 50,000 

91 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ ข้อบัญญัต ิ 50,000 

92 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

วันเด็กแห่งชาต ิ ข้อบัญญัต ิ 90,000 

93 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ข้อบัญญัต ิ 10,344,000 

94 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ 

ข้อบัญญัต ิ 3,475,200 

95 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

สนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

ข้อบัญญัต ิ 48,000 

96 การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคม
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี

เสรมิทักษะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อบัญญัต ิ 50,000 

97 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
พ่ึงตนเองได ้

เกษตรอินทรียเ์พ่ือชีวิตพอเพียง ข้อบัญญัต ิ 100,000 

98 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
พ่ึงตนเองได ้

365 วัน ทุ่งใหญ่พัฒนาตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อบัญญัต ิ 1,615,000 

99 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

ข้อบัญญัต ิ 2,000,000 

100 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน ข้อบัญญัต ิ 500,000 

101 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network 

ข้อบัญญัต ิ 12,000 

102 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หน้า/นาที) 

ข้อบัญญัต ิ 7,900 

103 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจติอล ข้อบัญญัต ิ 9,000 

104 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรส์ํานักงาน ข้อบัญญัต ิ 80,000 

105 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาํบล พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 

ข้อบัญญัต ิ 300,000 

106 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

ประชุมประชาคม และอบต.สัญจร ข้อบัญญัต ิ 50,000 

107 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล 

ข้อบัญญัต ิ 500,000 

108 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนกิจการโครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ
ศูนย์ประสานราชการส่วนท้องถ่ินและศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ 
อปท.ระดับอําเภอ 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบต.ทุ่งใหญ่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดย
ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 13 โครงการ จํานวนเงิน 10,554,442 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จํานวน 12 โครงการ จํานวนเงิน 10,534,442 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การสร้างภูมิคุม้กันทางด้านสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีด ี 8 9,673,696 8 9,673,696 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได ้ 1 760,846 1 760,846 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 4 119,900 3 99,900 

รวม 13 10,554,442 12 10,534,442 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งใหญ่ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา 
วันที่เซ็น
สัญญา 

1 การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ทางด้านสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

จัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศ 

ข้อบัญญัติ 51,000 51,000 ร้านทองเคร่ืองเย็น 15/02/2560 

2 การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ทางด้านสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

จัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

ข้อบัญญัติ 80,000 80,000 ร้านกันทรลักษ์คอมพวิเตอร์
เซอร์วิส 

15/02/2560 

3 การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน
ทางด้านสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้กับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตตําบลทุ่งใหญ่ 

ข้อบัญญัติ 3,892,000 204,000  (โรงเรียนบ้านร่องตาซุน) 13/12/2559 

 165,000 (โรงเรียนบ้านปะทาย) 13/12/2559 

 263,000 (โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง) 13/12/2559 

 239,000 (โรงเรียนบ้านโคก อสพป.32) 13/12/2559 

 102,000 (โรงเรียนบ้านกะมอล) 13/12/2559 

 204,000 (โรงเรียนบ้านร่องตาซุน) 17/01/2560 

 165,000 (โรงเรียนบ้านปะทาย) 17/01/2560 

 263,000 (โรงเรียนบ้านทุ่งใหญม่่วง) 17/01/2560 

 239,000 (โรงเรียนบ้านโคก อสพป.32) 17/01/2560 

 102,000 (โรงเรียนบ้านกะมอล) 17/01/2560 

 39,100 (ศพด.บ้านกะมอล) 01/03/2560 

 66,300 (ศพด.บ้านปะทาย) 01/03/2560 

 78,200.00 (ศพด.บ้านร่องตาซุ่นห้วยไม้งาม) 01/03/2560 

 74,800 (ศพด.บ้านทุ่งใหญ่) 01/03/2560 

 146,200 (ศพด.บ้านโคก) 01/03/2560 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

4 การสร้าง
ภูมิคุ้มกนัทางด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

อาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่ง
ใหญ่ 

ข้อบัญญัต ิ 1,172,500 111,800 (ศพด.บ้านโคก) 04/11/2559 

 57,200 (ศพด.บ้านทุ่งใหญ่) 04/11/2559 

 50,700 (ศพด.บ้านปะทาย) 04/11/2559 

 59,800 (ศพด.บ้านร่องตาซุ่นห้วยไม้
งาม) 

04/11/2559 

 29,900 (ศพด.บ้านกระมอล) 08/11/2559 

 103,200 (ศพด.บ้านโคก) 17/01/2560 

 52,800 (ศพด.บ้านทุ่งใหญ่) 17/01/2560 

 55,200 (ศพด.บ้านร่องตาซุ่นห้วยไม้
งาม) 

17/01/2560 

 46,800 (ศพด.บ้านปะทาย) 17/01/2560 

 27,600 (ศพด.บ้านกระมอล) 17/01/2560 

5 การสร้าง
ภูมิคุ้มกนัทางด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิตทีดี่ 

วันเด็กแห่งชาต ิ ข้อบัญญัต ิ 90,000 9,975 ร้านยิ่งเจริญ 10/01/2560 

 5,165 ร้านเสรีเทป 10/01/2560 

 3,840 ร้านมะลีวัลย์มินิมาร์ท 10/01/2560 

 7,456 หจก.ขีดเขียนพลัสซัพพลาย 10/01/2560 

 3,600 นายมนัส สุดธง 10/01/2560 

 10,000 นางสาวรญัจวน ทุมมากุล 11/01/2560 

 6,000 นายครรชิด สารสาตร์ 11/01/2560 

 6,000 ร้านอรอุมาพลัส 11/01/2560 

 2,610 นางทองเลียน กายชาติ 12/01/2560 

 1,410 นางอรชร รัตพันธ ์ 12/01/2560 

 1,320 นางสาวเพื่อน คุมมินทร์ 12/01/2560 

 1,920 118/2560 12/01/2560 

6 การสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

สนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ข้อบัญญัต ิ 10,344,000 2,577,800 (นายยรรยง สมประสาสน์) 07/12/2559 

 868,000 (นายยรรยง สมประสาสน์) 05/01/2560 

 860,800 (นายยรรยง สมประสาสน์) 31/01/2560 

 849,300 (นายยรรยง สมประสาสน์) 02/03/2560 

7 การสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

สนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้
พิการและทุพพลภาพ 

ข้อบัญญัต ิ 3,475,200 672,000 (นายยรรยง สมประสาสน์) 07/12/2559 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

 233,600 (นายยรรยง สมประสาสน์) 05/01/2560 

 226,400 (นายยรรยง สมประสาสน์) 31/01/2560 

 226,400 (นายยรรยง สมประสาสน์) 02/03/2560 

8 การสร้าง
ภูมิคุ้มกนัทางด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

สนับสนุนการ
จ่ายเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

ข้อบัญญัต ิ 48,000 12,000 (นายยรรยง สมประสาสน์) 07/12/2559 

 4,000 (นายยรรยง สมประสาสน์) 05/01/2560 

 4,000 (นายยรรยง สมประสาสน์) 31/01/2560 

 3,500 (นายยรรยง สมประสาสน์) 02/03/2560 

9 การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พึ่งตนเองได้ 

365 วัน ทุ่งใหญ่
พัฒนาตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อบัญญัติ 1,615,000 48,791 (ร้านนิรันดร์วัสดุ) 18/02/2560 

 111,375 (ร้านณรงค์การเกษตร) 23/03/2560 

 92,250 (ร้านณรงค์การเกษตร) 20/02/2560 

 46,000 (ร้านณรงค์การเกษตร) 06/03/2560 

 51,000 (ร้านเงินแสนพาณิชย์) 01/03/2560 

 10,280 (นายครรชิต สารศาสตร์) 01/03/2560 

 224,000 (นายมนูญ ตรีวงษ์) 29/03/2560 

 6,500 (ร้านอรอุมาพลัส) 02/04/2560 

 1,310 (ร้านนํ้าฟ้าพันธุ์ไม้) 02/04/2560 

 7,200 (ร้านยิ่งเจริญ) 02/04/2560 

 31,450 (ร้านยิ่งเจริญ) 02/04/2560 

 4,000 (นายเจษฎา เมาหวล) 02/04/2560 

 3,920 (ร้านอํานวยฟาร์มาซี) 02/04/2560 

 2,836 (ร้านนํ้าฟ้า) 02/04/2560 

 9,614 (หจก.ขีดเขียน พลัส ซัพ
พลาย) 

02/04/2560 

 45,000 (หจก.ฟ้าลิขิต) 02/04/2560 

 61,200 (นางภคอร ปรัชญา) 02/04/2560 

 4,120 (ร้านนํ้าฟ้า) 02/04/2560 

10 การพัฒนา
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network 

ข้อบัญญัต ิ 12,000 12,000 ร้านกันทรลักษ์คอมพวิเตอร์ 16/01/2560 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

11 การพัฒนา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา (30 หน้า/
นาที) 

ข้อบัญญัต ิ 7,900 7,900 ร้านกันทรลักษ์
คอมพิวเตอร์ 

16/01/2560 

12 การพัฒนา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สํานักงาน 

ข้อบัญญัต ิ 80,000 80,000 ร้านกันทรลักษ์
คอมพิวเตอร์ 

16/01/2560 

13 การพัฒนา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนนุกจิการโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ประสานราชการส่วน
ท้องถิ่นและศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างของ อปท.ระดับ
อําเภอ 

ข้อบัญญัต ิ 20,000 20,000 อบต.นํ้าอ้อม 13/01/2560 

 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2560 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

281 119.57 48 7.41 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

135 48.61 48 21.38 8 9.67 8.0 9.67 8.0 9.67 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหพ้ึ่งตนเองได้ 24 16.46 2 1.72 1 0.76 1.0 0.76 1.0 0.76 

4.การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

37 11.41 10 3.48 4 0.12 3.0 0.10 3.0 0.10 

 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2560 
ลําดับ ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) คู่สัญญา วันที่ลงนาม วันสิ้นสุดสัญญา 

1 เงินอุดหนุนสําหรับการ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภคบริโภค
แก่ประชาชน (ก่อสร้าง
และปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น) #1 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 
11 บ้านห้วยไม้งาม ตําบลทุ่ง
ใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรนํ้า องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อาํเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

1,786,000  หจก.
ประจวบกิจ

ชัย 

28/11/59 26/5/60 

2 เงินอุดหนุนสําหรับการ
แก้ไขปัญหาการขาด
แคลนนํ้าอุปโภคบริโภค
แก่ประชาชน (ก่อสร้าง
และปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น) #1 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดกลาง หมูท่ี่ 8 
บ้านตาซุน ตําบลทุ่งใหญ่ ตาม
แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ํา 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ อําเภอกนัทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

1,786,000  หจก.
ประจวบกิจ

ชัย 

28/11/59 26/5/60 
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ลําดับ ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
คู่สัญญา วันที่ลงนาม 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

3 เงินอุดหนุนสําหรับการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลน
นํ้าอุปโภคบริโภคแก่
ประชาชน (กอ่สร้างและ
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน) #1 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดกลาง หมูท่ี่ 10 
บ้านโนนสะอาด ตําบลทุ่งใหญ่ 
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร
น้ํา องค์การบริหารส่วนตําบลทุง่
ใหญ่ อําเภอกนัทรลักษ์ จังหวัดศรี
สะเกษ 

1,786,000  ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก 

ช. ผลการดําเนินงาน 
อบต.ทุ่งใหญ่ ได้ดําเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

2560 ในเขตพ้ืนท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังใน
พ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง สรุปการดําเนินงานได้ดังนี้ 

 
ร้อยละของโครงการท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนา 

และการดําเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2560 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

โครงการ 
ที่ดําเนินการจริง 
ตามข้อบัญญัต ิ

 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่ดําเนินการจริง 
ตามข้อบัญญัต ิ

ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

281 119,570,500 0 0 0 0 

2. การสร้างภูมิคุม้กันทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตท่ีด ี

135 48,612,200 8 5.93 9,673,696 19.90 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
พ่ึงตนเองได ้

24 16,465,000 1 4.17 760,846 4.62 

4. การพัฒนาการบรหิารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

37 11,409,900 4 10.81 119,900 1.05 

รวมท้ังสิ้น 477 196,057,600 13 2.73 10,534,442 5.37 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เป็น โทรศัพท์ 
1 นายสนิทใจ จินดาชาต ิ นายก อบต. ประธานกรรมการ 081-066-2063 
2 นายเลิศ  ครองพันธ์ รองนายก อบต. กรรมการ 087-880-0932 
3 นายวัชระ จอมคํา รองนายก อบต. กรรมการ  
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 นายศักดิ ์ ภักเกลี้ยง ผู้แทนภาคราชการ กรรมการ  
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 065-120-9867 
17 นายยรรยง  สมประสาสน์ หัวหน้าสํานักปลัด ผู้ช่วยเลขานุการ 065-120-2587 

 
 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง เป็น โทรศัพท์ 
1 จ่าสิบเอกธนาศักดิ ์คําสุข ปลัด อบต. ประธานกรรมการ 065-120-9867 
2 นายประทุมพร ยอดทรัพย ์ นักวิชาการศึกษา  

รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 
กรรมการ 065-120-6827 

3 นางสาวรัชนีย ์ วงค์คํา นวก.การเงินฯ  
รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง 

กรรมการ 065-120-9657 

4 นางสาวเสาวณีย์ บุญเลศิ นายช่างโยธา  
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง 

กรรมการ 065-120-2627 

5 นายอุดม  เถาว์คํา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 3 กรรมการ 080-150-5509 
6 นายชาญชัย  รุ่งธนศักดิ ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7 กรรมการ 083-374-3473 
7 นางสุภารตัน์  ขุพันธ์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4 กรรมการ 086-252-2689 
8 นายยรรยง  สมประสาสน์ หัวหน้าสํานักปลัด กรรมการ/เลขานุการ 065-120-2587 
9 นางสาวนัฎฐกานต ์ ทันที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ผู้ช่วยเลขานุการ 081-072-7898 
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3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

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 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7 กรรมการ 085-766-4247 
5 นายยศ ครองเช้ือ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 กรรมการ 08-1390-0420 
6 ด.ต.พิศิษฐ์ บรรพตาธิ ตํารวจชุมชนตําบลทุ่งใหญ ่ กรรมการ 094-291-5535 
7 นายฤทธิรุทร บุษบงก์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ กรรมการ 081-722-7953 
8 นายประทุมพร ยอดทรัพย ์ นักวิชาการศึกษา  

รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ 
กรรมการ 089-719-2649 

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

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ประจําปี
งบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานฯ ยังไม่มีการดําเนินการ เพราะสาเหตุใด และ
หากจะมีการดําเนินการขอเสนอแนะให้จัดทําโครงการท่ีเม่ือฝนตกแล้วมีผลกระทบต่อโครงการนั้นๆ ก่อน
เป็นลําดับแรก เนื่องจากใกล้จะถึงฤดูฝน ถ้าฝนตกแล้วไม่สามารถดําเนินการได้ เช่น โครงการวางท่อระบาย
น้ําบ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6, โครงการท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีนาของชาวบ้าน เป็นต้น 

2) โครงการในแผนพัฒนาฯ มีจํานวนมาก ไม่สอดคล้องกับจํานวนงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีมีอยู่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาได้ท้ังหมด เสนอให้มี
การจัดทําแผนพัฒนาตามความสําคัญ ความจําเป็น และจํานวนงบประมาณท่ีสามารถดําเนินการได้  

3) โครงการก่อสร้างระบบน้ําประปา บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 ก่อนท่ีจะมีการดําเนินการขอ
งบประมาณ ได้มีการสอบถามความต้องการประชาชนเรียบร้อยแล้ว แต่ได้มีการยกเลิกการดําเนินการ
ก่อสร้างฯ ได้มีการสอบถามชาวบ้านก่อนท่ีจะทําการยกเลิกหรือไม่ และการยกเลิกโครงการฯ มีสาเหตุจาก
อะไร 

4) อยากให้จัดทําศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพของประชาชนโดยตรง 

5) เสนอให้มีการจ้างเหมาบริการหน่วยงานอ่ืนในการสอบถามความพึงพอใจการดําเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนา เนื่องจากหากเป็นผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ หรือพนักงานของ อบต.
ทุ่งใหญ่ดําเนินการสํารวจเองอาจไม่ทันตามระยะเวลาท่ีระเบียบฯ กําหนดและอาจทําให้ได้ข้อมูลท่ีไม่ตรง
กับข้อเท็จจริงท่ีประชาชนต้องการ เช่น อาจเกรงใจท่ีจะให้ข้อมูลตามความต้องการ เป็นต้น 
 


