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คํานํา 
 
  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานซ่ึงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถ่ินรวมท้ังกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดของการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

  เพ่ือให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีทิศทาง
ตามหลักการดังกล่าวข้างต้นนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่จึงจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในชุมชนและใช้แนวทางตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้ ท้ังนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตําบลทุ่งใหญ่ และเป็นเอกสารให้
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ได้ตรวจสอบติดตามการดําเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
 หน้า 
ส่วนท่ี 1 บทนํา ............................................................................................................  1  
  ความเป็นมาและความสําคัญของแผนพัฒนาสามปี.............................................  1 
  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี ............................................................................  1 
  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ......................................................  2 
  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ....................................................................  2 
  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ...........................................................  3 
ส่วนท่ี 2 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ......................................................................  4 
  ท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ........................................................................  4 
  สถิติครัวเรือนและประชากร ...............................................................................  5 
  การศึกษา ...........................................................................................................  5 
  การสาธารณสุข ..................................................................................................  5 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ...................................................................  5 
  ทรัพยากรธรรมชาติ ............................................................................................  6 
  สภาพทางเศรษฐกิจ ............................................................................................  6 
  สภาพทางสังคม ..................................................................................................  10 
  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ........................................................  11 
  การบริหารงานบุคคล .........................................................................................  12 
  งบประมาณ ........................................................................................................  14 
  เครื่องมืออุปกรณ์ ...............................................................................................  15 
  อ่ืนๆ ...................................................................................................................  19 
  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล .................................................................  21 
ส่วนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา .........................................................  23  
  สรุปสถานการณ์ท่ีผ่านมา ...................................................................................  23 
  สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา .................................  25 
  สรุปโครงการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ............................................................  25 
  สรุปโครงการและงบประมาณท่ีดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ................................  25 
  ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ .....................................  27 
ส่วนท่ี 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ...........................................  28 
  วิสัยทัศน์ ............................................................................................................  28 
  พันธกิจ ...............................................................................................................  28 
  เป้าประสงค์........................................................................................................  28 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ .....................................  28 
  แผนท่ียุทธศาสตร์ (ยท 02) ................................................................................  30 
 



สารบัญ (ต่อ) 
 
 หน้า 
ส่วนท่ี 5 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ .........................................................  32 
  รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ 01) ...................................................................  33 
  บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ผ 02) .....................  81 
  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ 03) .......................................................................  82 
ส่วนท่ี  6 การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัต ิ..............................  84 
  องค์กรท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ...............................................  84 
  การกําหนดเวลาในการติดตามและประเมินผล ...................................................  85 
ภาคผนวก  .....................................................................................................................  86 
 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ............................................  87 
 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาฯ .....................  88 
 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งใหญ่ .......................................  89 
 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ..........................  91 
 สําเนาคําส่ังแต่งตั้งเลขานุการกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ .................  92 
 สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ .......................  93 
 สําเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งใหญ่ ...............................  95 
 สําเนาบันทึกการประชุมสภา อบต.ทุ่งใหญ่ .........................................................  98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของแผนพัฒนาสามป ี
 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 19 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ท้ังนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ได้กําหนดรูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการใช้ทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสร็จ ตาม
แนวทางของการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับ
การพัฒนาในอนาคต และได้นําเอาแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการจัดทําแผนสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อันได้แก่ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ยุทธศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ  ปัญหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้าน แผนชุมชน 
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เป็น
สําคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนสามปี (พ.ศ.2558 - 
2560) ข้ึน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ และเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างคุ้มค่าท่ีสุด 
 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 ให้คํานิยาม แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการ
พัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะต้องนํามาดําเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ี ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
วิสัยทัศน์ในท่ีสุด นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํา



งบประมาณรายจ่ายประจําปีไปจัดทํางบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและ

มีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีจะดําเนินการ 
3. เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 

1. เพ่ือกําหนดสภาพการพัฒนาท่ีพึงประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตามปัญหา ความต้องการของประชาชน 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้
อย่างท่ัวถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามความจําเป็นเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือกําหนดแผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและเพ่ือนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 

4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
  
 ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินร่วมกับประชาคมท้องถ่ินกําหนดประเด็นหลักในการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของประชาคมและชุมชน 
 ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ข้ันตอนท่ี 4 ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ความเป็นชอบ แล้ว
ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
 
ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี มีดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยง ระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ท่ีอาจเชื่อมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน   

2. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้
ทรัพยากรทางการบริหารของท้องถ่ิน  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในตําบล 

3. ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินงานแบบมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้
ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี 

4. ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานโครงการ/กิจกรรม ตามความต้องการของ
ประชาชน 

5. ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นแนวทางการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

6. ทําให้งานในฝ่ายต่างๆมีการประสานกันดี กิจกรรมท่ีดําเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบในงานต่างๆท่ีทํา ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่า
เป็นการลดต้นทุนท่ีดี ก่อให้เกิดความประหยัดกับองค์กร 

7. ทําให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะดําเนินกิจกรรมอะไรบ้าง
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามตรวจสอบและการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสําคัญ 

 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
 2.1.1  ท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง 

 ท่ีตั้ง และอาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ต้ังอยู่ท่ี บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ 

จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอําเภอกันทรลักษ์ ประมาณ 7 กิโลเมตร เนื้อท่ีโดยประมาณ 48.3 ตารางกิโลเมตร มี
อาณาเขตการติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดกับ ตําบลหนองหญ้าลาด,ตําบลกระแชง อ.กันทรลักษ์ 
ทิศใต้  ติดกับ ตําบลรุง,ตําบลชํา อ.กันทรลักษ์ 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลเมือง อ.กันทรลักษ์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตําบลชํา,อําเภอขุนหาญ 
เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ท่ี 1  บ้านโคก หมู่ท่ี 2 บ้านร่อง หมู่ท่ี 3 บ้านปะทาย 
หมู่ท่ี 4  บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 5 บ้านม่วง หมู่ท่ี 6 บ้านผือเก่า 
หมู่ท่ี 7  บ้านกะมอล หมู่ท่ี 8 บ้านตาซุน หมู่ท่ี 9 บ้านทุ่งใหญ่2 
หมู่ท่ี 10 บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 11บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 12 บ้านโคกเหนือ 
หมู่ท่ี 13 บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 14 บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 15  บ้านโคกใหม่ 
หมู่ท่ี 16 บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 17 บ้านทุ่งใหญ่เก่า 
แผนท่ีตําบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.1.2  สถิติครัวเรือนและประชากร 

ท่ี บ้าน หมู่ 
จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
1 โคก 1  147   149   151    487  487 483 
2 ร่อง 2  242   243   251  1,017  1028 1032 
3 ปะทาย 3  223   226   229    936  939 930 
4 ทุ่งใหญ่ 4  155   159   162    548  563 540 
5 ม่วง 5  266   271   275  1,156  1163 1174 
6 ผือเก่า 6  190   199   204    813  820 841 
7 กะมอล 7  152   155   160    736  753 758 
8 ตาซุน 8    99   100   101    453  459 464 
9 ทุ่งใหญ่2 9  193   193   195    665  661 660 

10 โนนสะอาด 10    70     73     75    370  375 383 
11 ห้วยไม้งาม 11  101   102   103    468  468 473 
12 โคกเหนือ 12  168   174   177    841  858 865 
13 ทุ่งประทาย 13  146   147   154    693  705 708 
14 โคกใต้พัฒนา 14  114   115   116    608  606 602 
15 โคกใหม ่ 15  148   151   161    688  689 712 
16 ทุ่งใหญ่พัฒนา 16  132   135   139    543  553 553 
17 ทุ่งใหญ่เก่า 17  140   140   143    582  588 584 

รวม  2,686      2,732      2,796    11,604   11,715   11,762  
 
 2.1.3  การศึกษา 

ท่ี โรงเรียน ท่ีต้ัง ระดับ ประเภท 
1 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17, บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 ประถม-มัธยม ขยายโอกาสฯ 
2 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) บ้านโคกใหม ่หมู่ท่ี 15 ประถม-มัธยม ขยายโอกาสฯ 
3 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 ประถม-มัธยม ขยายโอกาสฯ 
4 โรงเรียนบ้านปะทาย บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 ประถม-มัธยม ขยายโอกาสฯ 
5 โรงเรียนบ้านกะมอล บ้านกะมอล หมู่ 7 ประถมศึกษา   

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) ก่อนวัยเรียน   

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทาย บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 ก่อนวัยเรียน   

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ ่ บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ท่ี 9 ก่อนวัยเรียน   
 

 2.1.4  การสาธารณสุข 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้  

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ทุ่งใหญ่  จํานวน 1  แห่ง 
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โคก จํานวน 1  แห่ง 

 

2.1.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีสถานีตํารวจชุมชน ดังนี้ 

1) สถานีตํารวจชุมชน จํานวน 1  แห่ง 



2.1.6  ทรัพยากรธรรมชาติ 
  1) ลําน้ํา/ลําห้วย จํานวน 3 แห่ง 
  2) บึง,หนองและอ่ืนๆ จํานวน 12  แห่ง 
  3) ฝาย จํานวน 2 แห่ง 
  4) บ่อน้ําต้ืน จํานวน 700  แห่ง 
  5) บ่อบาดาล จํานวน 80 แห่ง 
 

2.1.7  สภาพทางเศรษฐกิจ 
a. อาชีพ ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่ ส่วนมากมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ยางพารา ทําสวน รับจ้าง และอ่ืนๆ 
b. หน่วยธุรกิจในเขต อบต.ทุ่งใหญ่ 

1) ผู้ประกอบการโรงสีข้าว 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 

1 นางกวง  บรรพชาต ิ 127 2 ทุ่งใหญ่   
2 นายศุภกิจ  ปานประชาต ิ   2 ทุ่งใหญ่   
3 นางไทย  เถาว์คํา 106 3 ทุ่งใหญ่   
4 นายพิชัย  บุดดาห์ 94 3 ทุ่งใหญ่   
5 นางสุรัตน์  กุมพันธ์ 62/2 3 ทุ่งใหญ่   
6 นายธรรมะ  ยอดย้อย 15 5 ทุ่งใหญ่   
7 นายบุญพิศ  มูลคํา 127 5 ทุ่งใหญ่   
8 นางสารณีย ์ ปัญชาต ิ 359 5 ทุ่งใหญ่   
9 นายไพจิตร  มูลคํา 58 5 ทุ่งใหญ่   

10 นายจวน  สํารส 17 7 ทุ่งใหญ่   
11 นายสีดา  ครองเช้ือ 124 8 ทุ่งใหญ่   
12 นางบรรจง  บุญพอ 86 12 ทุ่งใหญ่   
13 นายสุนอมศักดิ ์ เขียวหอม   12 ทุ่งใหญ่   
14 นายปริน  ยอดจาน 58/1 13 ทุ่งใหญ่   
15 นายสําล ี ครองเมือง 102 13 ทุ่งใหญ่   
16 นายประสงค์  หฤทัยถาวร 105 13 ทุ่งใหญ่   
17 นายวัชระ จอมคํา 166 15 ทุ่งใหญ่   
18 นายธานา  สินพวงยิ้ม 320 16 ทุ่งใหญ่   
19 นายฉลาด  คุมมินทร ์ 332/1 17 ทุ่งใหญ่   

 
2) ผู้ประกอบการค้านํ้ามัน 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล 
จํานวน
หลอด 

จํานวน
หัวจ่าย 

หมายเหตุ 

1 นายวันชนะ  ทีงาม 150 1 ทุ่งใหญ่       
2 นางสุโพธ์ิ  ยอดสิงห์ 70/1 1 ทุ่งใหญ่       
3 นางสาวทิพวรรณ  มีแสง 73/3 4 ทุ่งใหญ่ 2     
4 นางนงเยาว์  เสนหอม 100 6 ทุ่งใหญ่   2   



ลําดับ ชื่อ-สกลุ บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล 
จํานวน
หลอด 

จํานวน
หัวจ่าย 

หมายเหตุ 

5 นางสาวสุพิน  รัตพันธ์ 65 7 ทุ่งใหญ่ 2     
6 นายสมสาย  วิมาน 112 7 ทุ่งใหญ่ 2     
7 นายบุญนาค  ศิลาคํา 116 8 ทุ่งใหญ่   2 ตู้น้ํามนัหยอดเหรียญ 

8 นางจุฑามาศ  ศรีชัย 106/1 9 ทุ่งใหญ่ 2     

9 นางสาววิภาวด ี แสงทอง 140/2 12 ทุ่งใหญ่   2 ตู้น้ํามนัหยอดเหรียญ 

10 นายอดิศักดิ ์ ศรีชัย 29 16 ทุ่งใหญ่ 2     
11 นางฐิติพร  รัตพันธ์ 19 16 ทุ่งใหญ่   2   
12 นางบัวนา  นาคชาติ 37 17 ทุ่งใหญ่       
13 นางกฤษณา  ครองเช้ือ 101/2 17 ทุ่งใหญ่   2 ตู้น้ํามนัหยอดเหรียญ 

14 นางสําอางค์  เนียมจิตร ์ 205 17 ทุ่งใหญ่   1 ตู้น้ํามนัหยอดเหรียญ 

 
3) ผู้ประกอบการร้านค้า 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 
1 นายวรรณกิจ  ถือศร 295/1 1 ทุ่งใหญ่   
2 นายสมศักดิ ์ คําแก้ว 1/2 1 ทุ่งใหญ่   
3 นายกระวัติทัดทอง  สารสาตร 101/3 1 ทุ่งใหญ่   
4 นายนําพล  พงษ์พิลาสาร 188 2 ทุ่งใหญ่    ร้านค้า,แก๊ส 
5 นางสุโพธ์ิ  ยอดสิงห์ 70/1 2 ทุ่งใหญ่    ร้านค้า,นํ้ามัน 
6 นางสาวแหวนเพชร  วงค์ขันธ์ 118/1 2 ทุ่งใหญ่   
7 นายสุบิน  ครองพันธ์   2 ทุ่งใหญ่   
8 นางเยี่ยม  ภักดีพงษ์ 76/2 3 ทุ่งใหญ่   
9 นายวิเชียร  นวลแย้ม 79 3 ทุ่งใหญ่   

10 นางแก้ว  ผิวเหลือง 28 3 ทุ่งใหญ่   
11 นายประสิทธ์ิ  ยงย้อย 13 3 ทุ่งใหญ่   
12 นางจอม  เมาหวล 74 3 ทุ่งใหญ่   
13 นางสาวพิมพ์ชนก ยอดจาน 164 3 ทุ่งใหญ่   
14 นางชลธิชา  กงใจ 32 3 ทุ่งใหญ่   
15 นางสาวทิพวรรณ  มีแสง 73/3 4 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า,นํ้ามัน 
16 นางสําล ี รัตพันธ์ 77 4 ทุ่งใหญ่   
17 นายสันต ์ เทียบเปรียบ 47 5 ทุ่งใหญ่   
18 นางสาวสมถวิน  แก้วดี 96 5 ทุ่งใหญ่   
19 นางสวาท  คําลึก 129 5 ทุ่งใหญ่   
20 นางสาววารณุ ี อ่อนทรวง 63 5 ทุ่งใหญ่   
21 นายศิร ิ หลวงเดช 226 5 ทุ่งใหญ่   
22 นางทวี  ลาพันธ์ 4 5 ทุ่งใหญ่   
23 นางสาวพัทธธิดา  บุญเรืองศร ี   5 ทุ่งใหญ่   
24 นางนงเยาว์ เสนหอม 105 6 ทุ่งใหญ่   
25 นายสุนัน  วันเจริญ 56 6 ทุ่งใหญ่   
26 นางธนารัตน์  แพงก่ิง 100 6 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า นํ้ามัน 



ลําดับ ชื่อ-สกลุ บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 
29 นางยศ  ยงย้อย 33 6 ทุ่งใหญ่   
30 นางวันเพ็ญ  มูลคํา 58 6 ทุ่งใหญ่   
31 นางสมาน  สุภาพ 104 6 ทุ่งใหญ่   
32 นางสาวรัตพันธ์  ยอดศร ี .21/2 6 ทุ่งใหญ่   
33 นางสาวสุพิน  รัตพันธ์ 65 7 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า,นํ้ามัน 
34 นางเกษม  ขุพันธ์ 117 7 ทุ่งใหญ่   
35 นายสมบัต ิ ศิลาคํา 21 7 ทุ่งใหญ่   
36 นางสําเนียง  จันทะคําแพง 120 7 ทุ่งใหญ่   
37 นายชม  ศิลาคํา .1/1 7 ทุ่งใหญ่   
38 นายทองศูนย์  ศรีสุข 11 8 ทุ่งใหญ่   
39 นายพา  ครองเช้ือ 125 8 ทุ่งใหญ่   
40 นางสําราญ  ครองเมือง 93 8 ทุ่งใหญ่   
41 นางจุฑามาศ  ศรีชัย 106/1 9 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า,นํ้ามัน 
42 นางสาวศรศร ี วันศร ี 43 9 ทุ่งใหญ่   
43 นายวิชัย  ยอดสิงห์ 47/1 9 ทุ่งใหญ่   
44 นางเรน  วิลัย 48 9 ทุ่งใหญ่   
45 นางล้อม  วันศร ี 134/1 9 ทุ่งใหญ่   
46 นางสุนันทา  หอมคํา 81 9 ทุ่งใหญ่   
47 นายประพันธ์  คุมมินทร ์ 179 9 ทุ่งใหญ่   
48 นายวัชรศักดิ ์ เพชรสรุิยวงค์ 338 9 ทุ่งใหญ่   
49 นางสุธิสา  เถรทอง .3/2 9 ทุ่งใหญ่   
50 นายศรีชัย  ระมาย 104 10 ทุ่งใหญ่   
51 นายสมพร  โพธ์ิชัย .3/7 11 ทุ่งใหญ่   
52 นางสาวพนมพร  มูลคํา 42 11 ทุ่งใหญ่   
53 นางประคองชัย  บังเสียน   12 ทุ่งใหญ่   
54 นายชํานาญ  วงศ์คูณสุข   12 ทุ่งใหญ่   
55 นางสาววิภาวด ี แสงทอง 140/2 12 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า,นํ้ามัน 
56 นายจวน  สัตพันธ์ 213 12 ทุ่งใหญ่   
57 นายทองคํา  ภักเกลี้ยง 116 12 ทุ่งใหญ่   
58 นางวรรณา  สมนึก 87 13 ทุ่งใหญ่   
59 นายวีระพงษ์  เถาว์คํา 8 13 ทุ่งใหญ่   
60 นายดาว  บุญพรม 19 13 ทุ่งใหญ่   
61 นายบุญเยือน  ยอดแก่น 208 13 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า,นํ้ามัน 
62 นางพรปวีณ ์ ไชยพันธ์ 88/1 13 ทุ่งใหญ่   
63 นางถวิล  เถาว์คํา 172/1 13 ทุ่งใหญ่   
64 นางบุญม ี ยอดสิงห์ 160/1 15 ทุ่งใหญ่   
65 นางอัมพร  แก้วดี 123/5 15 ทุ่งใหญ่   
66 นายเป็นเอก  บาริศร ี 99 15 ทุ่งใหญ่   
67 นายอนันต ์ จรล ี 160/1 15 ทุ่งใหญ่   
68 นายอดิศักดิ ์ ศรีชัย 29 16 ทุ่งใหญ่ ร้านค้า,นํ้ามัน 



ลําดับ ชื่อ-สกลุ บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 
69 นายมณ ี ปัญญะชาต ิ 304 16 ทุ่งใหญ่   
70 นางสมถวิล  ขุขันเขต 137 16 ทุ่งใหญ่   
71 นางฐิติพร  รัตพันธ์ 19 16 ทุ่งใหญ่   
72 นางเรววด ี ธรรมเนียม 85 16 ทุ่งใหญ่   
73 นางบัวนา   นาคชาต ิ 37 17 ทุ่งใหญ่   
74 นางอุไรวรรณ   เรืองเดช 113 17 ทุ่งใหญ่   
75 นายสถาพร  วิลัย 5 17 ทุ่งใหญ่   
76 นางธินวดี  ศศิวงค์สกุล 97 17 ทุ่งใหญ่   
77 นางสุริยา  คุรุพาน     ทุ่งใหญ่   

 
4) ผู้ประกอบการซ่อมรถจักรยานยนต์ 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ หจก/ร้าน บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 
1 นายกัมพล  พลประเสรญิ   156 1 ทุ่งใหญ่   
2 นายธานิน  อ้ังดา   125 6 ทุ่งใหญ่   
3 นายลือศักดิ ์ ปัญชาต ิ   140 9 ทุ่งใหญ่   

 

5) ผู้ประกอบการร้านค้าขายวัสดุก่อสร้าง 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ หจก/ร้าน บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 

1 นายเทือน  วันศรี   134 5 ทุ่งใหญ่   
2 นางไพเราะ  แซ่ตั้ง   105 ม.1 6 ทุ่งใหญ่   

 
6) ผู้ประกอบการสะสมยางดิบ 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ หจก/ร้าน บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 
1 นายแสนสุข  คุมมินทร ์   368 9 ทุ่งใหญ่   
2 นายวิสิทธ์ิ  รัตพันธ์   46 10 ทุ่งใหญ่   

 

7) ผู้ประกอบการร้านเกมส ์
ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ หจก/ร้าน บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 

1 นางสาวดาวด ี วิลัย   65 16 ทุ่งใหญ่   
2 นายสัญญา  วิลัย     17 ทุ่งใหญ่   

 

8) ผู้ประกอบการซ้ือขายผลผลิตทางการเกษตร 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ หจก/ร้าน บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 

1 นายประยุทธ  อ่อนทรวง   73/3 3 ทุ่งใหญ่   
2 นายพิบูลย ์ วันศรี   5/1 ม.9 16 ทุ่งใหญ่   

 
9) ผู้ประกอบการเสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 
1 เสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี  Dtac   2 ทุ่งใหญ่   
2 เสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี 1-2-call   11 ทุ่งใหญ่   
3 เสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนท่ี บมจ.ทรู มูฟ   16 ทุ่งใหญ่   

 



10) ผู้ประกอบการผลิตสะสมปุ๋ย 
ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ หจก/ร้าน บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 

1 นางสาวจิตรา  สารศาสตร ์ จิตราพารวย 149   ทุ่งใหญ่   
2 นายบรรจง จินดาชาต ิ ดี-ทรีโอปอสร ์ 92/2   ทุ่งใหญ่   

 
11) ผู้ประกอบการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ หจก/ร้าน บ้านเลขท่ี หมู่ท่ี ตําบล หมายเหตุ 
1 นายสุรศักดิ ์ สารศาสตร ์   14/3   ทุ่งใหญ่   

 
2.1.8 สภาพทางสังคม 

   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  1) วัดทุ่งสว่าง ท่ีตั้ง บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 
  2) วัดอินทราราม ท่ีตั้ง บ้านโคกเหนือ หมู่ท่ี 12 
  3) วัดบ้านโคกใต้พัฒนา ท่ีตั้ง บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14 
  4) วัดบ้านตาซุน ท่ีตั้ง บ้านตาซุน หมู่ท่ี 8 
  5) วัดบ้านทุ่งประทาย ท่ีตั้ง บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13 
  6) วัดป่าบ้านปะทาย ท่ีตั้ง บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 
  7) วัดบ้านผือเก่า ท่ีตั้ง บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6 
  8) วัดบ้านร่อง ท่ีตั้ง บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 
  9) วัดบ้านม่วง ท่ีตั้ง บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 
  10) วัดบ้านกระมอล ท่ีตั้ง บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ 

2.2.1  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

อบต.ทุ่งใหญ่ 

นายก อบต 

กองช่าง 

ปลัด อบต. 

ส่วนการศึกษาฯ กองคลัง สํานักงานปลัด 

รองนายก อบต รองนายก อบต 

เลขานุการ นายก อบต. 

สภา อบต.ทุ่งใหญ่ 

เลขานุการสภา อบต. รองประธานสภา อบต. 

ประธานสภา อบต. 

1. งานบริหารงานทั่วไป 
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานบริหารงานบุคคล 
4. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
5. งานสาธารณสุข 
6. งานกฎหมาย 

1. งานบริหารการศึกษา 
2. งานส่งเสริมการศึกษา  

ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

1. งานก่อสร้าง 
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3. งานสาธารณูปโภค 
4. งานผังเมือง 

 

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

บริหารงาน อบต.ทุ่งใหญ่ 

สมาชกิสภา อบต. 



 

 

2.2.2 การบริหารงานบุคคล 
1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 นายสนิทใจ จินดาชาต ิ นายก อบต.ทุ่งใหญ่ 
2 นายเลิศ ครองพันธ์ รองนายก อบต.ทุ่งใหญ่ 
3 นายสวัสดิ ์ยอดศร ี รองนายก อบต.ทุ่งใหญ่ 
4 นายวีระพงษ์  เถาว์คํา เลขานุการ นายก อบต.ทุ่งใหญ ่

 
2. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 

1 นายมีศักดิ ์ กระเสยีน ประธานสภา อบต. 
2 นายพร้อม  เรืองเดช รองประธานสภา อบต. 
3 นางนัฐติยา  เครือชัย เลขานุการ สภา อบต. 
4 นายสมาน  เขียวหอม ส.อบต. หมู่ท่ี 1 
5 นายสมยศ  คูณสุข ส.อบต. หมู่ท่ี 2 
6 นายทองอินทร์  บรรพชาต ิ ส.อบต. หมู่ท่ี 2 
7 นายวรวุฒิ  สราญรมย ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 3 
8 นายลักษณะชัย  เวียงคํา ส.อบต. หมู่ท่ี 3 
9 นายเพชร  มีพันธ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 4 

10 นางประนอม  ตั้งมั่น ส.อบต. หมู่ท่ี 4 
11 นายนิรันดร ์ วันศร ี ส.อบต. หมู่ท่ี 5 
12 นายทน  หอมคํา ส.อบต. หมู่ท่ี 5 
13 นายศุภชัย  ณ นคร ส.อบต. หมู่ท่ี 6 
14 นายสมาน  เปล่งปลั่ง ส.อบต. หมู่ท่ี 6 
15 นายนันทโพธ์ิ  ระมาย ส.อบต. หมู่ท่ี 7 
16 นายเหลีย่ม  ชูคํา ส.อบต. หมู่ท่ี 7 
17 นายสีดา  ครองเช้ือ ส.อบต. หมู่ท่ี 8 
18 นายสด  ปานประชาต ิ ส.อบต. หมู่ท่ี 8 
19 นางยุวดี  อัตพงค์ ส.อบต. หมู่ท่ี 9 
20 นายนิคม  ลาพันธ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 9 
21 นายสิทธิพงษ์  นิลเพ็ชร ส.อบต. หมู่ท่ี 10 
22 นายประทีป อินทร์ช่ืน ส.อบต. หมู่ท่ี 10 
23 นายสมเรือน สารศาสตร ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 11 
24 นายประเสริฐ คืนผล ส.อบต. หมู่ท่ี 12 
25 นายพีระสิทธ์ิ  กายชาติ ส.อบต. หมู่ท่ี 12 
26 นายบุญถนอม  โนนสังข์ ส.อบต. หมู่ท่ี 13 
27 นายประดิษฐ์  มั่นชาต ิ ส.อบต. หมู่ท่ี 13 
28 นายอุทัย  กายชาติ ส.อบต. หมู่ท่ี 14 
29 นายศุภชัย  เขียวหอม ส.อบต. หมู่ท่ี 14 
30 นายประวิทย ์ กายะชาต ิ ส.อบต. หมู่ท่ี 15 
31 นายบัญชา  แก้วทํา ส.อบต. หมู่ท่ี 15 



 
 

 

ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 
32 นายกริษณา  ถือศร ส.อบต. หมู่ท่ี 16 
33 นางสุพรรณ ี วันศร ี ส.อบต. หมู่ท่ี 17 
34 นายสุราวุธ  มีพันธ์ ส.อบต. หมู่ท่ี 17 

 
3. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

 1) สํานักงานปลัด 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 จ่าสิบเอกธนาศักดิ ์คําสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
2 นายยรรยง  สมประสาสน์ หัวหน้าสํานักงานปลดั 
3 นายฉัตรชัย  เรืองสิทธ์ิ นิติกร 
4 นางสาวปิยะนันท์  เครือกองมาตย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5 นางสาวนัฎฐกานต ์ทันที เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 นางกิตติวรา  ถิระโคตร เจ้าพนักงานธุรการ 
7 นางสาวณิชาภัทร  ทางาม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ 
8 นางสาวดวงตวัน  จันทะพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมลู 
9 นายธนพงษ์  วันศร ี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

10 นายนาวิน ลาพันธ์ นักการภารโรง 
11 นายอํานวย ขุขันเขต ยาม 

2) กองคลัง 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 นางสาวรัชนีย ์วงค์คํา นักวิชาการเงินและบัญชี 
2 นางสาวอัญชล ี ผิวพรรณ ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
3 สิบเอกวินัย นาคพันธ์ เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
4 นางสาวทิพวรรณ กันทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
5 นางสาวสุภารัต  รัตพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

3) กองช่าง 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 นายไพรตัน์ ศิลปะ ผู้อํานวยการกองช่าง 
2 นางสาวเสาวณีย ์ บุญเลิศ นายช่างโยธา 
3 นางมริษฎา  สีหาทัพ เจ้าพนักงานธุรการ 
4 นายชาตร ีศรีเมือง เจ้าพนักงานการประปา 

4) ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง 

1 สิบเอกสรุสิทธ์ิ  วันศรี เจ้าพนักงานธุรการ 
2 นางศยามล กุลเสนา พนักงานครูส่วนตําบล 
3 นางสาวชัชนันท์ วันเจรญิ พนักงานครูส่วนตําบล 
4 นางจันทร์เพ็ญ วันศรี พนักงานครูส่วนตําบล 
5 นางวิวัฒนา ลาพันธ์ ผดด. 
6 นางมะลิวัลย ์วันศรี ผดด. 



 
 

 

2.2.3  งบประมาณ 
  1) สรุปรายรับจริงในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2554-2556) 

รายได้ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 
หมวดภาษีอากร     
ภาษีท่ีจัดเก็บเอง       

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 26,830.00     30,317.00     30,376.50  
  ภาษีบํารุงท้องท่ี    85,428.40     84,468.00     62,727.35  
  อากรฆ่าสตัว์     1,150.00        675.00     1,125.00  
  ภาษีป้าย    1,000.00        400.00        800.00  

รวม  114,408.40  115,860.00    95,028.85  
รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บจัดสรรให้ อปท.       
ภาษีท่ีรฐับาลจัดสรรให้       
  ภาษีสรรพสามิต   4,251,217.14  3,484,772.75  4,353,601.32  
  ภาษีสุรา 1,763,853.55  1,939,098.76  1,991,348.19  
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 218,686.18   95,398.00  151,115.00  
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. 5,706,499.27  5,729,433.35  13,251,444.32  
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 3,034,302.25  3,642,634.27  4,156,403.34  
  ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน  -   -  - 
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 31,112.02  36,335.35   -  
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 48,982.44  110,072.36  178,992.59  
  ค่าภาคหลาวแร ่ 73,253.57  50,369.22  56,978.06  
  รายได้อ่ืนๆ 320,902.55     510.00  40,589.24  

รวม 15,448,808.97  15,088,624.06  24,180,472.06  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       
  ค่าปรับผดิกฎจราจร 5,900.00     1,200.00      1,200.00  
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 15,000.00  10,600.00  15,800.00  
  ค่าปรับผดิสญัญา 40,789.29   -  20,418.00  
  ค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 4,459.00     988.66         74.00  
  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา  -   -   -  
  ค่าใบอนุญาตสิ่งปฏิกูล    3,500.00     3,500.00   -  

รวม 69,648.29  16,288.66  37,492.00  
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
  ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 112,069.15  288,296.16  416,536.03  
  รายได้จากทรัพยส์ินอ่ืนๆ  -   -   -  

รวม 112,069.15   288,296.16  416,536.03  
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
  ค่าขายแบบแปลน,เอกสารสอบราคา   36,000.00  101,200.00  137,100.00  
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ    49,647.92  234,157.59    99,343.50  

รวม   85,647.92     335,357.59  236,443.50  
    



 
 

 

รายได้ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 
หมวดรายได้จากทุน       
  ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน  -   -                    -   

รวมเงินรายได้ 15,830,582.73  15,844,426.47  24,965,972.44  
รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.       
หมวดเงินอุดหนุน       

  เงินอุดหนุนท่ัวไป (อบต.) 12,745,462.00  17,222,293.00  18,045,337.00  
รวมเงินอุดหนุน 12,745,462.00  17,222,293.00  18,045,337.00  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 28,576,044.73  33,066,719.47  43,011,309.44  
 
  2) สรุปรายจ่ายจริงในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (ปีงบประมาณ 2554-2556) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 
หมวดงบกลาง      2,525,056.00          707,892.10          948,962.75  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)         444,338.00          684,720.00          684,720.00  
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)      2,192,611.12       2,713,274.50       3,095,333.00  
หมวดค่าจ้างช่ัวคราว         708,963.00          946,668.00          927,360.00  
หมวดค่าตอบแทน      3,927,626.00       3,198,891.00       1,847,411.50  
หมวดค่าใช้สอย      3,125,472.05       4,291,706.68       4,766,526.46  
หมวดค่าวัสด ุ      3,552,449.17       3,456,268.95       3,633,959.42  
หมวดค่าสาธารณูปโภค         441,068.16          397,861.77          661,138.33  
หมวดเงินอุดหนุน      3,038,810.00       3,775,942.01       3,868,400.00  
หมวดค่าครุภณัฑ์          95,400.00       2,041,400.00       1,168,500.00  
หมวดท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      4,294,564.27       3,241,000.00       6,694,100.00  
หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ -  -  -  

รวมเป็นเงิน    24,346,357.77     25,455,625.01     28,296,411.46  
 
2.2.4  เครื่องมืออุปกรณ์ 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   

1. รถยนต์ 4 ประต ู ยี่ห้อ ดีแมกซ์    จํานวน 1 คัน 
2. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ นิสสัน    จํานวน   1 คัน 
3. รถจักรยานยนต ์ยี่ห้อ ซูซูกิ สแมช   จํานวน 1 คัน 
4. รถจักรยานยนต ์อบต.    จํานวน 1 คัน 
5. รถบรรทุกนํ้าดับเพลิงอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU จํานวน 1 คัน 

 เครื่องใช้สํานักงาน 
1. ช้ันวางทีวี    จํานวน 1 อัน 
2. เก้าอ้ีบุนวม    จํานวน 30 ตัว  
3. พัดลม    จํานวน 1 ตัว 
4. พระบรมฉายาลักษณ ์พระเจ้าอยูหั่ว,พระราชินี  จํานวน 1 ชุด 
5. พัดลมแบบส่าย (ติดผนัง)    จํานวน 10 ตัว 



 
 

 

เครื่องใช้สํานักงาน (ต่อ) 
6. ตู้เก็บเอกสาร    จํานวน 36 หลัง 
7. โต๊ะเขียนแบบ    จํานวน 1 ตัว 
8. เก้าอ้ีเขียนแบบ    จํานวน 1 ตัว 
9. โต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป พร้อมชุดประกอบ  จํานวน 1 ชุด 
10. โต๊ะทํางาน    จํานวน 19 ตัว 
11. เก้าอ้ีทํางาน    จํานวน 15 ตัว 
12. โทรศัพท์ติดตั้ง    จํานวน 2 เครื่อง 
13. โต๊ะประชุม ขนาด 12 ท่ีน่ัง ท่ีน่ัง 6 ตัว ต่อมุม   จํานวน 2 ตัว  
14. ตู้นิรภัย มอก.    จํานวน 1 ตู ้
15. โปรเจคเตอร ์    จํานวน 1เครื่อง 
16. โต๊ะประชุม    จํานวน 1 ชุด 
17. โต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอ้ี    จํานวน 11 ชุด 
18. พัดลม รับบริจาค    จํานวน 4 ตัว 
19. ตู้เก็บหนังสือ    จํานวน 1 ตู ้
20. โต๊ะรับประทานอาหาร    จํานวน 12 ตัว 
21. ตู้เก็บหนังสือ    จํานวน 1 ตู ้
22. เครื่องคอมพิวเตอร ์    จํานวน 5 เครื่อง 
23. เครื่องปริ้นเตอรH์P LaserJet 1005   จํานวน 1 เครื่อง 
24. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA MINOLTA  จํานวน 1 เครื่อง 
25. พัดลม      จํานวน 10 ตัว 
26. ศาลาพักผ่อน     จํานวน 3 หลัง 
27. โต๊ะหินอ่อน     จํานวน 2 ชุด 
28. โต๊ะเอนกประสงค์     จํานวน 14 ตัว 
29. เก้าอ้ีผู้บริหาร    จํานวน 1 ตัว 
30. ช้ันวางของ (ศึกษา)    จํานวน 7 หลัง 
31. ตู้เอกสารเหล็ก (โยธา)    จํานวน 5 หลัง 
32. ตู้เอกสารบานเลื่อน (สํานัก)    จํานวน 3 หลัง 
33. ตู้เอกสารเหล็กบานเปิด (คลัง)    จํานวน 7 หลัง 
34. ตู้เหล็กบานเลื่อน (ศึกษา)    จํานวน 3 หลัง 
35. เครื่องปริ้นเตอร ์(ศึกษา)    จํานวน 1 เครื่อง 
36. พัดลมตดิผนัง    จํานวน 18 ตัว 
37. เครื่องปริ้นเตอร ์    จํานวน 3 เครื่อง 
38. ฮารด์ดิสก์ภายนอก ยี่ห้อ acer    จํานวน 1 ตัว 
39. เครื่องปริ้นเตอร ์ยี่ห้อ HP 1102   จํานวน 3 เครื่อง 
40. ตู้เอกสารบานเปิด(บานทึบ)    จํานวน 3 ตู ้
41. เครื่องช่วยสอน DECON PWS-120   จํานวน 3 เครื่อง 
42. เก้าอ้ีเด็กขยัน    จํานวน 40 ตัว 

 ครุภัณฑส์ํานักงาน 
1. เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร ์    จํานวน 3 เครื่อง 
2. เครื่องพีดีเอ    จํานวน 3 เครื่อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร ์    จํานวน 5 เครื่อง 
4. เครื่องปรับอากาศ 44,000 บีทียู   จํานวน 1 เครื่อง 



 
 

 

ครุภัณฑส์ํานักงาน (ต่อ) 
5. เครื่องปรับอากาศ    จํานวน 7 เครื่อง 
6. ตู้บานพับ 2 บาน (คลัง)    จํานวน 2 ตู ้
7. โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 (ปลัด)    จํานวน 1 ตัว 
8. เครื่องปรับอากาศ (ช่าง)    จํานวน 4 เครื่อง 
9. เครื่องปริ้นเตอร ์    จํานวน 3 เครื่อง 
10. ตู้เหล็ก ขนาด 4 ฟุต    จํานวน 1 ตู ้
11. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สํานัก)   จํานวน 1 เครื่อง 
12. เก้าอ้ีเด็กอนุบาล    จํานวน 40 ตัว 
13. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ 2007   จํานวน 1 เครื่อง 
14. เก้าอ้ีพลาสติก     จํานวน 300 ตัว 
15. เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ไซโจ เดนกิ   จํานวน 2 เครื่อง 
16. เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ อิมิแน้น   จํานวน 8 เครื่อง 
17. เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก    จํานวน 10 หลัง 
18. โต๊ะผู้บริหาร    จํานวน 2 ตัว 
19. เก้าอ้ีผู้บริหาร    จํานวน 2 ตัว 
20. ชุดรับแขก    จํานวน 2 ชุด 

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
1. กล้องวีดีโอ    จํานวน 1 เครื่อง 
2. ตู้เย็น    จํานวน 3 เครื่อง 
3. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ     จํานวน 10 เครื่อง 
4. วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ อปพร.    จํานวน 1 ชุด 
5. สัญญาณไฟกระพริบ     จํานวน 3 ตัว 
6. เครื่องเล่น ดีวีด ี    จํานวน 1 เครื่อง 
7. โทรทัศน์ ขนาด 29 น้ิว    จํานวน 1 เครื่อง 
8. กล้องดิจิตอล    จํานวน 2 เครื่อง 
9. เครื่องเซฟตีส้วิทซ์ (สํานัก)    จํานวน 1 เครื่อง 

 วัสดุโฆษณาเผยแพร่   
1. ทีวีสี ขนาด 20 น้ิว    จํานวน 1 เครื่อง 
2. เครื่องขยายเสียง ขนาด 250 วัตต์   จํานวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องเสยีง(ห้องประชุม)    จํานวน 1 ชุด 
4. วิทยุสื่อสารแบบติดตั้ง    จํานวน 1 เครื่อง 
5. วิทยุสื่อสารแบบมือถือ    จํานวน 3 เครื่อง 
6. ตู้ไฟหยดุตรวจ    จํานวน 2 ตัว 
7. สัญญาณไฟกระพริบ    จํานวน 3 เครื่อง 
8. กรอบตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ    จํานวน 1 ชุด 
9. ไฟฉุกเฉินติดหลังคารถยนต ์    จํานวน 1 ชุด 
10. กล้องถ่ายรูป    จํานวน 1 เครื่อง 

 วัสดุงานบ้านงานครัว   
1. ตู้เย็น ขนาด 5.9 คิว    จํานวน 1 เครื่อง 
2. หม้อหุงข้าว ขนาด 4 ลิตร    จํานวน  1 เครื่อง 
3. ชุดรับแขก    จํานวน 1 ชุด 
4. ตู้อบขนม พร้อมอุปกรณ ์    จํานวน 1 ชุด 



 
 

 

วัสดุงานบ้านงานครัว (ต่อ) 
5. เครื่องทํานํ้าเย็น    จํานวน 1 เครื่อง 
6. เครื่องดูดฝุ่น    จํานวน 1 เครื่อง 
7. ชุดรับแขก    จํานวน 1 เครื่อง 
8. ตู้เครื่องครัว (ศึกษา)    จํานวน 1 หลัง 
9. ตู้เย็น     จํานวน 1 เครื่อง 
10. เครื่องกรองนํ้า(ศพด.)    จํานวน 9 เครื่อง 
11. ตู้แช่พลาสติก ขนาด 150 ลิตร    จํานวน 1 ถัง 
12. กระติกไฟฟ้า ขนาด 2.2 ลิตร    จํานวน 5 อัน 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
1. ถังต้มนํ้าร้อนสแตนเลส    จํานวน 1 ถัง 

 ครุภัณฑ์เกษตร   
1. เครื่องสูบนํ้าซับเมิส้ซิเบ้ิล    จํานวน 1 เครื่อง 
2. ป๊ัมหอยโข่ง ม.4    จํานวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องตัดหญ้า (สํานัก)    จํานวน 1 เครื่อง 

 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์   
1. เครื่องพ่นหมอกควัน    จํานวน 5 เครื่อง 

 โยธา 
1. ไม้สต๊าฟ แบบชัก    จํานวน 1 อัน 
2. ฉากปรับมุมสเต็ดเลอร์ ขนาด 12 น้ิว   จํานวน 1 อัน 
3. ลีลอย    จํานวน 1 ชุด 
4. สเกล    จํานวน 1 อัน 
5. ทีสไลด ์    จํานวน 1 อัน 
6. กล้องวัดระดับ    จํานวน 1 เครื่อง 
7. ล้อวัดระยะ    จํานวน 1 เครื่อง 
8. สว่านไฟฟ้า    จํานวน 1 เครื่อง 
9. เครื่องตบดิน    จํานวน 3 เครื่อง 
10. ล้อวัดระยะทางแบบดิจติอล    จํานวน 1 ชุด 
11. เทปวัดระยะ ขนาด 100 เมตร    จํานวน 1 ม้วน 

 ครุภัณฑส์ํารวจ 
1. เครื่องหาพิกัดด้วนสัญญาณดาวเทียม GPS  จํานวน 1 เครื่อง 

 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
1. เครื่องดับเพลิง    จํานวน 34 เครื่อง 
2. เครื่องดับเพลิง    จํานวน 27 ถัง 
3. ป๊ัมนํ้า    จํานวน 1 เครื่อง 
4. พ้ืนปูกระบะรถยนต ์    จํานวน 1 ชุด 
5. หลังคาไฟเบอร์ตดิรถยนต ์    จํานวน 1 ชุด 
6. คูหาเลือกตั้ง     จํานวน 83 อัน 
7. หีบบัตร     จํานวน 17 หีบ 
8. ตู้ไฟสามเหลี่ยม    จํานวน 2 ตู ้
9. เตียงเหล็กพร้อมท่ีนอน (ศึกษา)    จํานวน   3 หลัง 
10. แท่นกล่าว    จํานวน 2 อัน 
11. เครื่องขยายเสียง (ศึกษา)    จํานวน 3 เครื่อง 



 
 

 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ Lenovo  จํานวน  2 เครื่อง 
2. เครื่องปริ้นเตอร์พิมพ์ส/ีขาวดํา    จํานวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องคอมพิวเตอร ์    จํานวน 4 เครื่อง 

 ครุภัณฑก์ารศึกษา 
 1. ชุดการศึกษาประกอบด้วย 4 อย่าง คือ   จํานวน  3 ชุด 
  1. ม้าหมุนรูปสัตว์ จํานวน 4 ท่ีน่ัง   
  2. รถไฟโยกเยก   
  3. ชุดรวมหนูน้อย   
  4. ม้ากระดกท่ีน่ังพลาสติก ขนาด 6 ท่ีน่ัง   
2.2.5  อ่ืนๆ 
  1) จํานวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ณ มิถุนายน 2557 

หมู่ท่ี บ้าน 
ช่วงอายุ รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

60-69  ปี 70-79  ปี 80-89  ปี 90 ปีขึ้นไป 
1 โคก 26 7 7 1 41   
2 ร่อง 40 27 11 0 78   
3 ปะทาย 61 28 12 3 104   
4 ทุ่งใหญ่ 41 27 5 0 73   
5 ม่วง 46 47 15 1 109   
6 ผือเก่า 47 24 13 0 84   
7 กระมอล 44 21 9 1 75   
8 ตาซุน 17 13 3 1 34   
9 ทุ่งใหญ่2 34 26 17 1 78   

10 โนนสะอาด 15 6 4 0 25   
11 ห้วยไม้งาม 26 5 9 2 42   
12 โคกเหนือ 45 22 7 2 76   
13 ทุ่งประทาย 37 29 7 1 74   
14 โคกใต้พัฒนา 35 18 8 1 62   
15 โคกใหม ่ 20 14 8 0 42   
16 ทุ่งใหญ่พัฒนา 27 20 9 0 56   
17 ทุ่งใหญ่เก่า 31 30 18 1 80   

รวม 592 364 162 15 1,133    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  2) จํานวนผู้พิการท่ีได้รับเบ้ียยังชีพผู้พิการ ณ มิถุนายน 2557 

หมู่ท่ี บ้าน 
ช่วงอายุ 

รวม หมายเหตุ 
0-17 18-25 26-59 60 ปีขึ้นไป 

1 โคก 1 1 2 2 6   
2 ร่อง 0 2 11 6 19   
3 ปะทาย 2 0 7 4 13   
4 ทุ่งใหญ่ 3 1 7 4 15   
5 ม่วง 4 4 9 9 26   
6 ผือเก่า 2 1 11 0 14   
7 กระมอล 1 1 12 2 16   
8 ตาซุน 1 1 3 2 7   
9 ทุ่งใหญ่2 2 3 5 4 14   

10 โนนสะอาด 1 0 3 2 6   
11 ห้วยไม้งาม 1 2 9 2 14   
12 โคกเหนือ 3 2 8 2 15   
13 ทุ่งประทาย 5 2 9 3 19   
14 โคกใต้พัฒนา 1 0 5 2 8   
15 โคกใหม ่ 1 1 8 0 10   
16 ทุ่งใหญ่พัฒนา 0 2 4 2 8   
17 ทุ่งใหญ่เก่า 1 1 7 6 15   

รวม 29 24 120 52 225   
 

3) จํานวนผู้ติดเช้ือเอดส์ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ ณ มิถุนายน 2557 

หมู่ท่ี บ้าน 
ช่วงอายุ 

รวม หมายเหตุ 
0-17 18-25 26-59 60 ปีขึ้นไป 

1 โคก 0 0 0 0 0   
2 ร่อง 0 0 0 0 0   
3 ปะทาย 0 0 0 0 0   
4 ทุ่งใหญ่ 0 0 0 0 0   
5 ม่วง 0 0 1 0 1   
6 ผือเก่า 0 0 2 0 2   
7 กระมอล 0 0 0 0 0   
8 ตาซุน 0 0 0 0 0   
9 ทุ่งใหญ่2 0 0 0 0 0   

10 โนนสะอาด 0 0 0 0 0   
11 ห้วยไม้งาม 0 0 0 0 0   
12 โคกเหนือ 0 0 0 0 0   
13 ทุ่งประทาย 0 0 0 0 0   
14 โคกใต้พัฒนา 0 0 0 0 0   
15 โคกใหม ่ 1 0 1 0 2   
16 ทุ่งใหญ่พัฒนา 0 0 1 0 1   



 
 

 

หมู่ท่ี บ้าน 
ช่วงอายุ 

รวม หมายเหตุ 
0-17 18-25 26-59 60 ปีขึ้นไป 

17 ทุ่งใหญ่เก่า 0 0 0 0 0   
รวม 1 0 5 0      6    

 
2.3 ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
2542 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 
6 พ.ศ.2552 สามารถสรุปอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ดังนี้ 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้องดังนี้ 
1)  จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก (มาตรา 67 (1) 
2)  ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
3)  ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
4)  ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา (มาตรา 68(3)) 
5)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
6)  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
1)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
2)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
3)  ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68(4)) 
4)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส(มาตรา 16(10)) 
5)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5)) 
6)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
1)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
2)  การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) 
3)  การผังเมือง (มาตรา 68(13))  
4)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
5)  การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
1)  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
2)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
3)  บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
4)  ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
5)  การท่องเท่ียว (มาตรา 68(12)) 
6)  กิจการเก่ียวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
7)  การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
8)  การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 



 
 

 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง 
ดังนี้  
1)  คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 
(มาตรา 67(2))  
6. ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
1)  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน (มาตรา 67(8)) 
2)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
3)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9))  
4)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน (มาตรา 16(11)) 
7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีภารกิจท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้  
1)  สนับสนุนสภาตําบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนในการพัฒนาท้องถ่ิน (มาตรา 45(3)) 
2)  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจําเป็น
และสมควร (มาตรา 67(9)) 
3)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

บทท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 

 
3.1  สรุปสถานการณ์พัฒนา  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต เทคนิค 
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด ยางพารา มันสําปะหลัง ฯลฯ 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินได้ดี ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเอ้ือยต่อ

การพัฒนาภายในตําบล 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ประชาชนขาดจิตสํานึกทางด้านการเอง การปกครอง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
สุขภาพอนามัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2. พ้ืนท่ีบางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟ้า  แหล่งน้ํา  ยังไม่ได้ดําเนินการให้
เท่าเทียมกันทุกพ้ืนท่ี 

3. บางพ้ืนท่ีขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมกันกําหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหา
การพัฒนา  จึงทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 

4. บุคลากรและประชาชนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไม่มีความ
เข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนอย่างแท้จริง 

5. แหล่งน้ําธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ําไม่เพียงพอต่อการเกษตรและไม่มีแหล่งกักเก็บ
น้ําใช้ 

6. ขาดความสามัคคี 
7. ประชาชนมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
8. การมีส่วนร่วมภาคประชาชนยังอยู่ในระดับตํ่า 
9. รายจ่ายในครัวเรือนมีแนวโน้มสูงข้ึน ในขณะท่ีรายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
10. รายได้ท่ีจัดเก็บเอง ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
11. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
12. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

โอกาส (Opportunities) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  กําหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน 

เรื่องรัฐต้องกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถ่ินได้
เอง โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การ



 
 

 

จัดบริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอํานาจหน้าท่ี
ของตนเองโดยเฉพาะ   

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ. 2542  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถ่ิน  โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแผนการกระจายอํานาจ 6  ด้าน  ทํา
ให้ อบต. มีโอกาสได้รับการจัดสรรท้ังงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี  และมี
อํานาจหน้าท่ีในการควบคุม  ดูแล  ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากข้ึน  ทําให้สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหา
ความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจน  กระตุ้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ินของตนเองมากข้ึน 

5. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

6. ทําเลท่ีต้ัง ห่างจากตัวอําเภอกันทรลักษ์ 8 กิโลเมตรโดยประมาณ ทําให้สะดวกในการ
เดินทาง และสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

7. มีการสื่อสารท่ีหลากหลาย ได้แก่ สัญญาณโทรศัพท์คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพ้ืนท่ี ทําให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร 

8. องค์การบริหารส่วนตําบล มีอิสระในการบริหารงบประมาณ ทําให้เกิดการคล่องตัว และ
สามารถให้บริการประชาชนได้ทันท่วงที 
อุปสรรค์ (Threats) 

1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

2. การรับค่านิยมตะวันตกทําให้เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่าย
มากกว่ารายได้ 

3. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า 
4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้ครอบคลุมและท่ัวถึงได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.2 สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
จํานวนงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละของงบประมาณ 
ที่ใช้จา่ยจริง 

2556 3 ป ี เบกิจ่ายแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ 

รวม ปี 2556 3 ป ี

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ  43,110,000  94,615,000  5,059,400    2,202,350  7,261,750    69.67  7.68  
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้
พ่ึงตนเองได้  4,075,000   12,225,000  93,305  -  93,305    100.00  0.76  
3. เสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 11,982,680   29,408,040  

   
8,090,746  - 8,090,746   100.00      27.51  

4. เสริมสร้างความมัน่คงและการ
รักษาความสงบเรียบรอ้ย  5,815,000   7,915,000  

   
1,469,458  - 

1,469,4
58   100.00      18.57  

5. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิน่  1,046,000    3,138,000  

     
506,553  - 

 
506,553   100.00      16.14  

6. การบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทีม่ีประสิทธิภาพ  9,870,000   38,900,000  

     
218,000  - 

  
218,000    100.00  0.56  

รวม 75,898,680  186,201,040  15,437,462   2,202,350  17,639,812     87.51      9.47  
 

3.3 สรุปโครงการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 

จํานวน
โครงการ 

โครงการทีป่ฏบิตัิจริง 
ร้อยละของโครงการที่

ปฏบิตัจิริง 
255

6 
3 ป ี ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ รวม ปี 2556 3 ป ี

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ 128 348 29 4 33 87.88 9.48 
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้พ่ึงตนเองได้ 13 39 1 - 1 100.00 2.56 
3. เสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 61 162 18 - 18 100.00 11.11 
4. เสริมสร้างความมัน่คงและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 25 61 7 - 7 100.00 11.48 
5. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 21 63 10 - 10 100.00 15.87 
6. การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีประสิทธิภาพ 29 87 3 - 3 100.00 3.45 

รวม 277 760 68 4 72 94.44 9.47 

 

3.4 สรุปโครงการและงบประมาณท่ีดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
จํานวนโครงการ 2556 

ร้อยละ 
จํานวนงบประมาณ 2556 

ร้อยละ 
ตามแผน ปฏบิตัจิริง ตามแผน ปฏบิตัจิริง 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ 128 33  25.78  43,110,000   7,261,750  16.84 
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้พ่ึงตนเองได้ 13 1  7.69    4,075,000   93,305  2.29 
3. เสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ด ี 61 18  29.51  11,982,680   8,090,746  67.52 
4. เสริมสร้างความมัน่คงและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 25 7  28.00    5,815,000    1,469,458  25.27 
5. ส่งเสรมิการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 21 10  47.62    1,046,000  506,553  48.43 
6. การบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีประสิทธิภาพ 29 3  10.34    9,870,000  218,000  2.21 

รวม 277 72  25.99  75,898,680  17,639,812  23.24 

 

 

 



 
 

 

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

 ผลจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ 2556 พบว่า มีการนํา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ไปปฏิบัติ จํานวน 72 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.99 ของปี 2556 และคิดเป็นร้อยละ 9.47 ของ 3 ปี มีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท้ังสิ้น 17,639,812 บาท (จาก 75,898,680 
บาท) คิดเป็นร้อยละ 23.24 ของปี 2556 และคิดเป็นร้อยละ 9.47 ของ 3 ปี   

 

สรุปการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ เป็นรายด้าน ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานฯ พบว่า สามารถนําโครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 33 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 25.78 ของปี 2556 (จากจํานวน 128 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 9.48 ของ 3 ปี (จาก
จํานวน 348 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น 7,261,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.84 ของปี 
2556 (จากจํานวน 43,110,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 7.68 ของ 3 ปี (จากจํานวน 
94,615,000 บาท) 

2. ด้านเสริสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้พ่ึงตนเองได้ พบว่าสามารถนําโครงการ/กิจกรรมไป
ปฏิบัติได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ของปี 2556 (จากจํานวน 13 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ 
2.56 ของ 3 ปี (จาก 39 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น 93,305 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.29 
ของปี 2556 (จากจํานวน 4,075,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 0.76 ของ 3 ปี (จากจํานวน 
12,225,000 บาท) 

3. ด้านเสริมสร้างความสังคมท่ีเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี พบว่าสามารถนํา
โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.51 ของปี 2556 (จากจํานวน 61 
โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น 8,090,746 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.52 ของปี 2556 (จาก
จํานวน 11,982,680 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 27.51 ของ 3 ปี (จากจํานวน 29,408,040 บาท) 

4. ด้านเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่าสามารนําโครงการ/
กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28 ของปี 2556 (จากจํานวน 25 โครงการ) มีการใช้
งบประมาณไปท้ังสิ้น 1,469,458 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.27 ของปี 2556 (จากจํานวน 5,815,000 
บาท) และคิดเป็นร้อยละ 18.57 ของ 3 ปี (จากจํานวน 7,915,000 บาท) 

5. ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน พบว่าสามารถนําโครงการ/
กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของปี 2556 (จากจํานวน 21 โครงการ) มี
การใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น 506,553 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.43 ของปี 2556 (จากจํานวน 
1,046,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 16.14 ของ 3 ปี (จากจํานวน 3,138,000 บาท) 

6. ด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่าสมารถนํา
โครงการ/กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.34 ของปี 2556 (จากจํานวน 29 



 
 

 

โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น 218,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของปี 2556 (จากจํานวน 
9,870,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 0.56 ของ 3 ปี (จากจํานวน 38,900,000 บาท) 

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านเสริมสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้พ่ึงตนเองได้ ด้านเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ด้านเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถ่ิน และด้านการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ พบว่า พบว่า มีการนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ไปปฏิบัติ จํานวน 72 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.99 ของปี 
2556 และคิดเป็นร้อยละ 9.47 ของ 3 ปี มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ท้ังสิ้น 17,639,812 บาท (จาก 75,898,680 บาท) คิดเป็นร้อยละ 23.24 ของปี 
2556 และคิดเป็นร้อยละ 9.47 ของ 3 ปี (จากจํานวน 186,201,040 บาท)  

 การนําแผนพัฒนาปี 2556 ไปปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย คือ ร้อยละ 25.99 เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มีงบประมาณจํากัด โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องนําไปใช้จ่ายในส่วนของ
รายจ่ายประจํา ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบกับจํานวนโครงการตาม
แผนพัฒนามีจํานวนมาก จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป็น
เร่งด่วนเก่ียวกับความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ท้ังหมด 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการนําแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัต ิ

 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย สาเหตุเนื่องจาก 
1. ด้านงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีนําไป

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีต้ังไว้ได้ท้ังหมด จึงพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับโครงการท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนก่อน จึงทําให้นําแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย เม่ือเทียบกับจํานวนโครงการตามแผนฯ 

2. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีจํานวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับ
จํานวนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีสามารถจะนํามาจัดสรรเพ่ือดําเนินโครงการ
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ท้ังหมด 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 



 
 

 

 
4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 

“สังคมเข้มแข็ง ประชาชนสามัคคี 
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 

 
4.2 พันธกิจ (Mission) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

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 
 
4.3 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
2. ประชาชนมีน้ําใช้สําหรับการเกษตรตลอดปี 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
4. ประชาชนได้รับความสะดวกในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ เห็นความสําคัญของ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศเพ่ือน

บ้าน 
6. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
7. ประชาชนเห็นความสําคัญของการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป 
 
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. ให้ความรู้ประชาชนในการประกอบอาชีพ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
4. ก่อสร้าง และจัดหาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  



 
 

 

5. จัดการบํารุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร และแหล่งน้ําสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 

1. จัดสวัสดิการและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ประชาชน 
2. สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตําบล 
3. ส่งเสริมศักยภาพสาธารณสุข 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างภายในตําบลรองรับประชาคมอาเซียน 
2. ปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้าง 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน 
2. จัดกิจกรรมเก่ียวการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. จัดกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
4. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ สถานท่ีในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน

อย่างเหมาะสมและสะดวกต่อการเข้ารับบริการของประชาชน 
5. จัดทําการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ 
6. จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
3. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน



 
 

 

4.5  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พัฒนา
สังคม สร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน รักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
ภายในตําบล 
 

เสริมสร้าง
เศรษฐกิจฐาน
รากให้พึ่งตนเอง 
และแข่งขันได้ 
และพัฒนาดูแล
รักษา จัดหา
แหล่งน้ําให้มี
ความอุดม
สมบูรณ์เพียงพอ
ต่อการทําเกษตร
ตลอดปี 
 

สังคมเข้มแข็ง ประชาชนสามัคคี 
อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
Strategy Map 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
อนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

จัดให้มีการ
บริหารจัดการ
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลตามการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

เสริมสร้าง
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่
เอื้ออํานวยต่อ
การดํารงชีวิต
และการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
และส่งเสริม
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนเห็น
ความสําคัญของ
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์
จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
รับบริการจาก
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ 
 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการดํารงชีวิต 
และการประกอบอาชีพ 
เห็นความสําคัญของการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมที่
เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ 
 

ประชาชนมีน้ําใช้
สําหรับ
การเกษตรตลอด
ปี 
 

ประชาชนมีความรู้
ด้านการเกษตร
เพิ่มขึ้น สามารถ
พัฒนาผลิตผล 
สินค้าด้าน
การเกษตรได้อย่าง
มีคุณภาพ พร้อม
ต่อการส่งออกสู่
ตลาดทุกระดับ 
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยท. 02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การ เ ส ริ มส ร้ า ง
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พึ่งตนเองได้ได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การ เ ส ริ มส ร้ า ง
สังคมที่ เ ข้มแข็ง
และการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การ พัฒนาการ
บ ริ ห า ร จั ดก า ร
องค์การบริหาร
ส่ ว น ตํ า บ ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา
วัฒนธรรม และ
อนรุักษ์ประเพณี
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 

1.จัดสวัสดิการและ
สร้างขวัญกําลังให้แก่
ประชาชน 

1.ส่งเสริมสนับสนนุ
การจดัการศึกษา 
 

1.ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 

1.เสริมสร้างความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1.พัฒนา
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้างภายใน
ตําบลรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนา 

2.ให้ความรู้ประชาชนใน
การประกอบอาชีพ 
 

3.ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการเกษตร 
 

4.ก่อสร้างและจัดหา
แหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร 
 

5.จัดการซ่อมแซม
บํารุงรักษาแหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตรและ
แหล่งน้ําสาธารณะ 

ยท. 02 

3. สร้างความเข้มแข็ง
แก่สถาบันครอบครัว
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในตําบล 
 

2. ส่งเสริมการออก
กําลังกายอย่าง
สร้างสรรค์ 
 2.ปรับปรุงและ

ซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง 

2.สนับสนุนและให้
ความร่วมมอืกับทุก
ภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

3.จัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน 

2.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การสร้างจิตสํานึกใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 

3.จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร 
 

4.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

2.สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
 

3.ส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

1 2 3 4 5 6 

5.ส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 
 

4.ส่งเสริมศักยภาพ
สาธารณสุข 
 

3.ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

4.จัดหาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ สถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการประชาชน
อย่างเหมาะสมและ
สะดวกต่อการเข้ารับ
บริการของประชาชน 
 

5.จัดทําการเผยแพร ่
ประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการให้แก่
ประชาชนทราบ 

6.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การปกครองท้องถิ่น 
 



 
 

 

ส่วนที่  6 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบตั ิ

 
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล   
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการฯ อาจ
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานข้ึนช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม ซ่ึง
ควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง  

1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ตาม

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ท่ี 118/2557 และ 119/2557 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2557 
ประกอบด้วย 
  1. นายทน  หอมคํา ตําแหน่ง ส.อบต. หมู่ท่ี 5  เป็นประธานกรรมการ 
  2. นายสมาน เขียวหอม ตําแหน่ง ส.อบต. หมู่ท่ี 1   เป็นกรรมการ 
  3. นายเพชร  มีพันธ์ ตําแหน่ง ส.อบต. หมู่ท่ี 4   เป็นกรรมการ 
  4. นายธวัชชัย คําแก้ว  ตําแหน่ง ตัวแทนประชาคม  เป็นกรรมการ 
  5. นายแสวง วิมาน ตําแหน่ง ตัวแทนประชาคม  เป็นกรรมการ 
  6. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งใหญ่   เป็นกรรมการ  

7. หัวหน้าตํารวจชุมชนตําบลทุ่งใหญ่    เป็นกรรมการ 
  8. นายดาว บุญพรม ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 
  9. นางสาวศรีดรุณี ประวัน ตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นกรรมการ 
  10. ผู้อํานวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่  เป็นกรรมการ 
  11. หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.ทุ่งใหญ่     เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 1.  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4.  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลา และ



 
 

 

งบประมาณท่ีกําหนดไว้หรือไม่ และผลของการดําเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้หรือไม่ ท้ังนี้
การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะท่ีการประเมินผลเป็น
การตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 
การกําหนดเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่าง
น้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและ
เสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินนําเสนอต่อ
สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ได้ดําเนินการจัดทําพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยผ่านการเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2557 เม่ือ
วันท่ี 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ข้อ ๑๗(๔) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ (ตามรายละเอียดเอกสารท่ีปรากฏแนบท้ายนี้) 

 จึงประกาศให้ทราบด้วยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
   (ลงชื่อ)  

    (นายสนิทใจ จินดาชาติ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 
 


