
 
 
 
 
 
 

ประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่ 
เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

******************************************* 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อ สภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.ทุ่งใหญ่ จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
และกํากับการบริหารจัดการ อบต.ทุ่งใหญ่ ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.ทุ่งใหญ่  
     "สังคมเข้มแข็ง ประชาชนสามัคคี อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ทุ่งใหญ่  
     1. เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ และมีแหล่งนํ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์
เพียงพอต่อการทําเกษตรตลอดปี  
     2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในตําบล  
     3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเอ้ืออํานวยต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
ประชาชน และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
     4. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
     5. จัดให้มีการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลตามการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
     6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อนุรักษ์จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.ทุ่งใหญ่ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
 1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 2 ให้ความรู้ประชาชนในการประกอบอาชีพ 
 3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
 4 ก่อสร้างและจัดหาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 5 จัดการซ่อมแซมบํารุงรักษาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรและแหล่งนํ้าสาธารณะ 

การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ีดี 
1 จัดสวัสดิการและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ประชาชน 

 2 การส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างสร้างสรรค์ 
 3 สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตําบล 



 4 ส่งเสริมศักยภาพสาธารณสุข 
 5 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1 พัฒนาสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้างภายในตําบลรองรับประชาคมอาเซียน 
 2 ปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปโภคและส่ิงก่อสร้าง 
 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
     การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2 สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน 
 2 จัดกิจกรรมเก่ียวกับการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3 จัดกิจกรรมเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 
 4 จัดหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ สถานท่ีในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนอย่าง

เหมาะสมและสะดวกต่อการเข้ารับบริการของประชาชน 
 5 จัดทําการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทราบ 
 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถ่ิน 

     การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 2 สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 3 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ง. การวางแผน 
     อบต.ทุ่งใหญ่ ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) 
ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนนํามาจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
 อบต.ทุ่งใหญ่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 
2557 โดยได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) 

ยุทธศาสตร์ 
2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองได ้

25 9,750,000.00 28 8,205,000.00 28 9,705,000.00 

การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีด ี

85 9,496,800.00 93 9,246,800.00 93 9,246,800.00 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

214 72,940,000.00 217 35,680,000.00 217 34,680,000.00 

การเสริมสร้างความม่ันคงและการ
รักษาความสงบเรียบรอ้ย 

18 4,100,000.00 18 3,900,000.00 18 3,900,000.00 



การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

21 9,743,000.00 21 3,118,000.00 21 3,118,000.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

98 17,597,400.00 98 13,277,400.00 98 13,277,400.00 

รวม 461 123,627,200.00 475 73,427,200.00 475 73,927,200.00 

จ. การจัดทํางบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.ทุ่งใหญ่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 โดยมี

โครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 137 โครงการ งบประมาณ 21,034,480 บาท สามารถจําแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบญัญัต ิ

การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได ้ - - 

การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี 19 3,548,000 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 59 7,525,600 

การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 9 418,000 

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 7 990,000 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และอนรุักษ์จารีตประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

43 8,552,880 

รวม 137 21,034,480 
     

รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งใหญ่ มีดังนี ้

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ  
งบตาม

ข้อบัญญัต ิ
วัตถุ 

ประสงค์ 

1 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 300,000 เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้
ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้
พิการ  

2 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ป้องกันและแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

200,000 เพื่อช่วยเหลอืประชาชนท่ี
ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ด้านต่างๆ  

3 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน ได้ออกกําลังกายและ
เกิดความสามัคคี  

4 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ก่อสร้างศาลาประชาคม บา้นโคก 
หมู่ท่ี 1 

250,000 เพื่อประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประจําหมู่บา้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

5 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านทุ่ง
ใหญ่ หมู่ท่ี 4 

95,700 เพื่อประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประจําหมู่บา้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

6 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านโคก
ใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14 

100,000 เพื่อประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประจําหมู่บา้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 



7 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

เทลานคอนกรีตดา้นหน้าอาคาร
ศาลาประชาคม บ้านทุ่งใหญ่เก่า 
หมู่ท่ี 17 

99,500 เพื่อประชาชนมีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประจําหมู่บา้นท่ี
เพียงพอและเหมาะสม 

8 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านทุ่งประทาย 
หมู่ท่ี 13 

100,000 เพื่อปรบัปรุงภูมิทัศนภ์ายใน
หมู่บ้านให้สวยงาม เหมาะสม  

9 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 20,000 เพื่อให้ประชาชนเห็น
ความสําคัญของการปลูกต้นไม้  

10 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

พัฒนาสตรีและครอบครวั 50,000 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสตรีและ
ครอบครวัให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถพึ่งพาตนเองได ้ 

11 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

สร้างเครือข่ายและแกนนําเด็กใน
ชุมชน 

30,000 เพื่อสร้างเครือข่ายและแกนนํา
เด็กในชุมชนตําบลทุ่งใหญ ่

12 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้านในการ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

20,000 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนรว่มของ
ประชาชน 

13 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าตําบล 329,800 เพื่อความเปน็ระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง  

14 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดบัท้องถ่ิน 

50,000 เพื่อสร้างความสามัคคีของ
ประชาชนในตําบลทุ่งใหญ ่ 

15 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

อุดหนนุโครงการพฒันางาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตําบลทุ่ง
ใหญ่ 

255,000 เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานตําบลทุ่งใหญ่ 17 หมู่บ้าน 

16 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ฉีดพ่นหมอกควัน 250,000 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  

17 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 150,000 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  

18 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ระบบแพทย์ฉุกเฉิน 648,000 เพื่อให้บริการประชาชนตําบล
ทุ่งใหญ่เก่ียวกับระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน  

19 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง
และการพัฒนาคุณภาพชวีิตท่ีด ี

ปรับปรุงศาลาพักศพ บ้านรอ่ง 
ตาซุน ห้วยไม้งาม 

100,000 เพื่อประชาชนบ้านร่อง บ้านตาซุน 
และบ้านห้วยไม้งาม มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมประเพณี ท่ีเหมาะสม  

20 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคก หมู่
ท่ี 1 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

21 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 

130,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

22 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายสมภาร ปานประชาติ 

200,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

23 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 90,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้



ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย 

24 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 

204,200 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

25 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าแปลงเกษตร บ้านบ้านตา
ซุน หมู่ท่ี 8 

300,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

26 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งใหญ2่ หมู่ท่ี 9 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

27 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

28 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโตนด 

200,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

29 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยแรด บา้นห้วยไม้งาม 
หมู่ท่ี 11 

200,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

30 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

31 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 15 

405,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

32 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกใหม่ หมู่ท่ี 
15 

95,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

33 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17 

124,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

34 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนดิน บ้านม่วง หมู่ท่ี 
5 

95,800 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย 

35 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร สายหนองแสง บ้าน
ผือเก่า หมู่ท่ี 6 

200,000 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง  

36 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนุขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านตาซุน หมู่ท่ี 8 

100,000 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง  

37 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

อุดหนนุขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร สายหนองหิน บา้น

200,000 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง  



ส่ิงแวดล้อม โคกเหนือ หมู่ท่ี 12 

38 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุขยายเขตไฟฟ้าเพือ่
การเกษตร สายห้วยสะกุย บา้น
โคกเหนือ หมู่ท่ี 12 

200,000 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง  

39 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนุขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 
13 

100,000 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง  

40 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 

50,000 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาของประชาชน  

41 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 

100,000 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาของประชาชน  

42 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านทุ่งใหญ2่ หมู่ท่ี 9 

112,600 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาของประชาชน  

43 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 

100,000 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาของประชาชน  

44 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุการติดต้ังโคมไฟฟา้
สาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ท่ี 16 

100,000 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาของประชาชน  

45 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17 

99,000 เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาของประชาชน  

46 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านร่อง หมู่ท่ี 2 

80,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

47 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 

90,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

48 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรลงหินคลกุ บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ท่ี 4 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

49 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 

55,300 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

50 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกตลอด 
บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

51 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรลงหินคลกุสายโคกตลอด 
บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

52 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง 100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้



ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

เกษตรบ้านกระมอล หมู่ท่ี 7 เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

53 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรลงหินคลกุ บ้านกระมอล 
หมู่ท่ี 7 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

54 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านตาซุน หมู่ท่ี 8 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

55 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรสายโคกตลอด บ้านทุ่ง
ใหญ่2 หมู่ท่ี 9 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

56 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

57 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรลงหินคลกุ บ้านโนนสะอาด 
หมู่ท่ี 10 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

58 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

59 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

60 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก 
บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

61 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

62 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรลงหินคลกุ บ้านโคกใต้
พัฒนา หมู่ท่ี 14 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

63 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรบ้านทุ่งใหญ่พฒันา หมู่ท่ี 
16 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

64 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตรลงหินคลกุ บ้านทุ่งใหญ่
พัฒนา หมู่ท่ี 16 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

65 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 

149,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

66 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ2่ หมู่ท่ี 9 

218,900 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ



ส่ิงแวดล้อม ปลอดภัย และปลอดภัย  

67 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 14 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

68 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 
16 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

69 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17 

100,000 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

70 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายแยกนางสาล ี

38,400 เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
เส้นทางไปมาได้สะดวก และ
ปลอดภัย และปลอดภัย  

71 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ติดต้ังฝาปดิรางระบายน้ํา บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 10 

100,000 เพื่อป้องกันน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน  

72 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ติดต้ังฝาปดิรางระบายน้ําผ่าครึง่ 
บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16 

100,000 เพื่อป้องกันน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน  

73 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ติดต้ังฝาปดิรางระบายน้ําผ่าครึง่ 
บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 17 

100,000 เพื่อป้องกันน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน  

74 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

รื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โคก หมู่ท่ี 1 

98,600 เพื่อป้องกันน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน  

75 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ํา บ้านร่อง หมู่ท่ี 
2 

123,000 เพื่อป้องกันน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน  

76 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 

266,800 เพื่อป้องกันน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน  

77 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ําผ่าครึ่ง คสล. 
พร้อมฝาปดิ บ้านกระมอล หมู่ท่ี 
7 

300,000 เพื่อป้องกันน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน  

78 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ํา คสล. บ้านโคก
เหนือ หมู่ท่ี 12 

100,000 เพื่อป้องกันน้าํท่วมขังบริเวณ
ถนนและบ้านเรือนประชาชน  

79 การเสริมสร้างความม่ันคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ต้ังจุดบริการประชาชน 95,000 เพื่อบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่างๆ  

80 การเสริมสร้างความม่ันคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 150,000 เพื่อความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน  

81 การเสริมสร้างความม่ันคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

อุดหนนุโครงการเพิ่มประสิทธภิาพ
ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา

30,000 เพื่อสนับสนุน ศตส.อ.ในการ
ป้องกันยาเสพติด  



เสพติดอําเภอกันทรลักษ์ (ศตส.อ.)

82 การเสริมสร้างความม่ันคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

อุดหนนุโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี 2558 

5,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนนิงานปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด
ในพืน้ท่ีจังหวดัศรีสะเกษ 

83 การเสริมสร้างความม่ันคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

โรงเรียนสีขาว 30,000 เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน  

84 การเสริมสร้างความม่ันคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

10,000 เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน  

85 การเสริมสร้างความม่ันคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

48,000 เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน  

86 การเสริมสร้างความม่ันคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

กีฬาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน 

30,000 เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน  

87 การเสริมสร้างความม่ันคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

โรงเรียนสีขาว 20,000 เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน  

88 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง 

500,000 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

89 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

ก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสาร 100,000 เพื่อความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน  

90 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

200,000 เพื่อความสะดวก และเหมาะสม
ต่อการให้บริการประชาชนและ
การประชุมสภาฯ  

91 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

อุดหนนุกิจการโครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลใน
ระดบัอําเภอ 

20,000 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการแก่ประชาชน
รับทราบ  

92 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

100,000 เพื่อเลือกต้ังนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
แทนตําแหน่งท่ีว่าง  

93 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

ประชุมประชาคมและ อบต.
สัญจร 

40,000 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มและ
เห็นความสําคัญของการ
ปกครองท้องถ่ินตนเอง 

94 การพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

สนับสนนุการจัดทําแผนชุมชน 30,000 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มและ
เห็นความสําคัญของการ
ปกครองท้องถ่ินตนเอง  

95 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

บัณฑิตน้อย 20,000 เพื่อเด็กเล็กท่ีจบการศึกษามี
ความภาคภูมิใจในการเรียน 
และ สถาบนัท่ีจบ  

96 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วันเดก็แห่งชาติ 50,000 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้เด็ก



วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ในตําบลทุ่งใหญ ่ 

97 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

พัฒนาการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

12,000 เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการจัด
การศึกษา  

98 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ 12,000 เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้เหมาะ
แก่การอบรมเลี้ยงดูเด็กฯ มาก
ข้ึน  

99 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 12,000 เพื่อสุขอนามัยของเด็กนักเรียน 
สังกัด ศพด.  

100 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 2,242,380 เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

101 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหารกลางวนัให้กับ
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุ
ราษฎร์บาํรุง) 

1,040,000 เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

102 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหารกลางวนัให้กับ
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 

1,072,000 เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

103 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหารกลางวนัให้กับ
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 

940,000 เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

104 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหารกลางวนัให้กับ
โรงเรียนบ้านปะทาย 

696,000 เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

105 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหารกลางวนัให้กับ
โรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลาง
ประชาอุทิศ) 

448,000 เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

106 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อาหารกลางวนัสําหรบัศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่ง
ใหญ่ 

952,000 เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง  

107 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

จัดนิเทศการจัดทําแผน
ประสบการณ์ศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 

12,000 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
ประสิทธภิาพการสอน 

108 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ฟันสะอาด ย้ิมสวย 12,000 เพื่อเด็กในสังกัด ศพด.มีสุขภาพ
ฟันท่ีดี และเห็นความสําคัญของ
การรักษาความสะอาดของ
สุขภาพฟนั  

109 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ผลิตส่ือการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

12,000 เพื่อให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีส่ือ
การสอนท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม  

110 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา อุดหนนุโครงการบรรพชาสามเณร 80,000 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ



วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ภาคฤดรู้อน บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น  

111 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

ประเพณวีันเข้าพรรษา 50,000 เพื่อส่งเสริมและให้
ความสําคัญกับประเพณีทาง
พุทธศาสนา  

112 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อนุรักษ์และสืบสานประเพณลีอย
กระทง 

350,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์วัฒธรรมและประเพณี
ท้องถ่ิน  

113 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการงานรฐัพธิีและ
ราชพธิ ี

10,000 เพื่อส่งเสริมการจัดงานรฐัพธิี
และราชพธิ ี 

114 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 

5,000 เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลปีใหม่และงานกาชาด  

115 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการเทศกาลงาน
ผลไม้อําเภอกันทรลักษ ์

5,000 เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
เทศกาลผลไม้อําเภอกันทร
ลักษ ์ 

116 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการส่งเสริมบําเพญ็
ประโยชน์และงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

10,000 เพื่อส่งเสริมการบําเพญ็
ประโยชน์และงานประเพณ ี 

117 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการแข่งขันวิ่งเฉลิม
พระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร 

20,000 เพื่อส่เงสริมการจัดการแข่งขัน
กีฬาวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร  

118 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

โครงการวันแม่แห่งชาติ 50,000 เพื่อประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
และบพุการ ี 

119 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

โครงการวันพ่อแห่งชาติ 160,500 เพื่อประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และบพุการ ี 

120 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ บ้านโคก 

40,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษา
ประเพณี วฒันธรรม  

121 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ บ้านรอ่ง หมู่ท่ี 2 

30,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษา
ประเพณี วฒันธรรม  

122 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ บ้านทุ่งใหญ ่

40,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษา
ประเพณี วฒันธรรม  

123 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษา
ประเพณี วฒันธรรม  



124 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7 

20,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษา
ประเพณี วฒันธรรม  

125 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ บ้านผือเก่า หมู่ท่ี 6 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษา
ประเพณี วฒันธรรม  

126 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษา
ประเพณี วฒันธรรม  

127 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 
13 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษา
ประเพณี วฒันธรรม 

128 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงานวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วดัทุ่งสว่าง 

10,000 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

129 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงานวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วดับา้นกระ
มอล 

10,000 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

130 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงานวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วดับา้นผือ
เก่า 

10,000 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

131 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงานวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วดับา้นร่อง 

10,000 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

132 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงานวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วดัตาซุน 

10,000 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

133 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงานวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วดับา้นปะ
ทาย 

10,000 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

134 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงานวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วดับา้นทุ่ง
ประทาย 

10,000 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

135 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงานวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วดับา้นโคก 

10,000 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

136 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงานวนัสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วดับา้นม่วง 

10,000 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

137 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

จัดนิทรรศการประกวดการแข่งขัน
ต่างๆ 

20,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเกิดการเรียนรู้หลาย
ด้าน 

 
  



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบต.ทุ่งใหญ่ มีการใชจ่้ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยไดมี้การก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 83 โครงการ จํานวนเงิน 13,133,883 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 82 
โครงการ จํานวนเงิน 12,930,723 ล้านบาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีด ี

10 1,481,959.60 10 1,481,959.60 

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

50 6,232,331.93 49 6,033,431.93 

การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

5 608,079.00 5 608,079.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และอนรุักษ์
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

18 4,811,512.77 18 4,807,252.77 

รวม 83 13,133,883.30 82 12,930,723.30 

     
     รายละเอียดโครงการในข้อบญัญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งใหญ่ ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จํานวน
งบประมาณ 

วงเงินตาม
สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

1. การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ  300,000.00 41,600.00 07/04/2558 

  80,000.00 07/04/2558 

  10,000.00 07/04/2558 

2. การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยาเสพ
ติด 

 500,000.00 18,930.00 18/03/2558 

  26,840.00 18/03/2558 

  99,975.00 18/03/2558 

  79,500.00 27/03/2558 

  20,000.00 23/03/2558 

  8,900.00 26/03/2558 

  4,000.00 25/03/2558 

  5,610.00 23/03/2558 

  40,500.00 23/03/2558 

  11,080.00 27/03/2558 

  2,090.00 02/03/2558 

  24,396.00 27/02/2558 

  12,000.00 27/03/2558 



  6,535.00 27/03/2558 

  14,100.00 27/03/2558 

3. การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
บ้านโคก หมู่ท่ี 1 

 250,000.00 219,000.00 09/09/2558 

4. การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

ปรับปรุงศาลา
ประชาคม บ้านทุ่งใหญ่ 
หมู่ท่ี 4 

 95,700.00 95,000.00 08/01/2558 

5. การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

ต่อเติมศาลาประชาคม 
บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 
14 

 100,000.00 99,000.00 12/01/2558 

6. การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

เทลานคอนกรีตด้านหน้า
อาคารศาลาประชาคม บ้าน
ทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17 

 99,500.00 94,000.00 15/01/2558 

7. การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้าน
ทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13 

 100,000.00 94,000.00 06/08/2558 

8. การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

อุดหนนุโครงการพฒันา
งานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนตําบลทุ่งใหญ ่

 255,000.00 7,500.00 20/08/2558 

  60,000.00 20/08/2558 

  60,000.00 09/09/2558 

9. การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

ฉีดพ่นหมอกควัน  250,000.00 3,648.00 17/06/2558 

  98,800.00 12/06/2558 

  17,000.00 29/06/2558 

  31,455.60 17/06/2558 

10. การเสริมสร้างสังคมท่ี
เข้มแข็งและการพัฒนา
คุณภาพชวีิตท่ีด ี

ปรับปรุงศาลาพักศพ 
บ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้
งาม 

 100,000.00 96,500.00 07/01/2558 

11. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าแปลง
เกษตร บ้านโคก หมู่ท่ี 
1 

 100,000.00 99,000.00 28/05/2558 

12. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านรอ่ง 
หมู่ท่ี 2 

 130,000.00 130,000.00 11/09/2558 

13. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายนาย
สมภาร ปานประชาติ 

 200,000.00 200,000.00 11/09/2558 



14. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านปะทาย 
หมู่ท่ี 3 

 90,000.00 86,000.00 27/05/2558 

15. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านม่วง 
หมู่ท่ี 5 

 204,200.00 54,000.00 27/05/2558 

  56,000.00 28/05/2558 

  93,200.00 29/05/2558 

16. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางเข้าแปลง
เกษตร บ้านบ้านตาซุน 
หมู่ท่ี 8 

 300,000.00 300,000.00 25/09/2558 

17. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่
2 หมู่ท่ี 9 

 100,000.00 96,000.00 29/05/2558 

18. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนน
สะอาด หมู่ท่ี 10 

 100,000.00 99,000.00 03/04/2558 

19. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโตนด 

 200,000.00 200,000.00 11/09/2558 

20. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายห้วยแรด 
บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 
11 

 200,000.00 190,000.00 20/10/2558 

21. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13 

 100,000.00 99,000.00 03/04/2558 

22. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก
ใหม่ หมู่ท่ี 15 

 405,000.00 403,000.00 11/09/2558 

23. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บา้นโคกใหม่ 
หมู่ท่ี 15 

 95,000.00 94,000.00 13/03/2558 

24. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่

 124,000.00 116,000.00 20/10/2558 



ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

เก่า หมู่ท่ี 17 

25. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
ม่วง หมู่ท่ี 5 

 95,800.00 94,000.00 04/08/2558 

26. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สาย
หนองแสง บ้านผือเก่า 
หมู่ท่ี 6 

 200,000.00 182,946.46 12/06/2558 

27. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สาย
หนองหิน บ้านโคกเหนือ 
หมู่ท่ี 12 

 200,000.00 122,813.53 12/06/2558 

28. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร สาย
ห้วยสะกุย บ้านโคก
เหนือ หมู่ท่ี 12 

 200,000.00 194,392.25 24/06/2558 

29. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนุขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13 

 100,000.00 82,106.45 12/06/2558 

30. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่
2 หมู่ท่ี 9 

 112,600.00 112,480.54 05/08/2558 

31. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านโนน
สะอาด หมู่ท่ี 10 

 100,000.00 33,454.83 11/09/2558 

32. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุการติดต้ังโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน
ทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ท่ี 16 

 100,000.00 76,745.75 05/08/2558 

33. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

อุดหนนุติดต้ังโคมไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่
เก่า หมู่ท่ี 17 

 99,000.00 98,992.12 05/08/2558 

34. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร
บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 

 80,000.00 80,000.00 23/07/2558 

35. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร

 90,000.00 85,000.00 22/07/2558 



ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 

36. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตรลง
หินคลุก บา้นทุ่งใหญ่ 
หมู่ท่ี 4 

 100,000.00 99,000.00 02/04/2558 

37. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร 
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 

 55,300.00 55,000.00 21/07/2558 

38. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
โคกตลอด บ้านม่วง หมู่
ท่ี 5 

 100,000.00 99,000.00 29/07/2558 

39. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตรลง
หินคลุกสายโคกตลอด 
บ้านม่วง หมู่ท่ี 5 

 100,000.00 99,000.00 31/03/2558 

40. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร
บ้านกระมอล หมู่ท่ี 7 

 100,000.00 99,000.00 21/07/2558 

41. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตรลง
หินคลุก บา้นกระมอล 
หมู่ท่ี 7 

 100,000.00 99,000.00 31/03/2558 

42. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร
บ้านตาซุน หมู่ท่ี 8 

 100,000.00 99,000.00 21/07/2558 

43. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร
สายโคกตลอด บา้นทุ่ง
ใหญ่2 หมู่ท่ี 9 

 100,000.00 99,000.00 28/07/2558 

44. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 
10 

 100,000.00 99,000.00 01/04/2558 

45. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตรลง
หินคลุก บา้นโนน
สะอาด หมู่ท่ี 10 

 100,000.00 99,000.00 01/04/2558 

46. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร

 100,000.00 99,000.00 29/07/2558 



ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 
11 

47. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร
บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 
13 

 100,000.00 99,000.00 17/07/2558 

48. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรังลง
หินคลุก บา้นทุ่ง
ประทาย หมู่ท่ี 13 

 100,000.00 99,000.00 01/04/2558 

49. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตร
บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 
14 

 100,000.00 99,000.00 17/07/2558 

50. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตรลง
หินคลุก บา้นโคกใต้
พัฒนา หมู่ท่ี 14 

 100,000.00 99,000.00 17/07/2558 

51. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ทางเข้าแปลงเกษตรลง
หินคลุก บา้นทุ่งใหญ่
พัฒนา หมู่ท่ี 16 

 100,000.00 99,000.00 02/04/2558 

52. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ท่ี 4 

 149,000.00 142,500.00 21/10/2558 

53. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งใหญ2่ หมู่ท่ี 9 

 218,900.00 218,900.00 18/11/2558 

54. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ท่ี 
14 

 100,000.00 99,000.00 05/08/2558 

55. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่
ท่ี 16 

 100,000.00 95,500.00 17/09/2558 

56. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ท่ี 
17 

 100,000.00 99,000.00 05/08/2558 

57. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายแยก

 38,400.00 38,400.00 27/05/2558 



ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

นางสาล ี

58. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ํา บ้าน
ร่อง หมู่ท่ี 2 

 123,000.00 123,000.00 21/09/2558 

59. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปะทาย หมู่ท่ี 3 

 266,800.00 198,900.00 30/09/2558 

60. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

วางท่อระบายน้ําผ่าครึ่ง 
คสล. พร้อมฝาปิด บ้าน
กระมอล หมู่ท่ี 7 

 300,000.00 199,000.00 11/09/2558 

61. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง 

 500,000.00 920.00 16/09/2558 

  6,750.00 21/09/2558 

  120,000.00 22/09/2558 

  2,600.00 18/09/2558 

  1,996.00 18/09/2558 

  590.00 18/09/2558 

  218,400.00 21/09/2558 

62. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

ก่อสร้างอาคารจัดเก็บ
เอกสาร 

 100,000.00 99,000.00 30/09/2558 

63. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

ปรับปรุงอาคารห้อง
ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ 

 200,000.00 100,000.00 22/09/2558 

64. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

อุดหนนุกิจการโครงการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือหรือจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลใน
ระดบัอําเภอ 

 20,000.00 20,000.00 13/03/2558 

65. การพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่ีมี
ประสิทธภิาพ 

ประชุมประชาคมและ 
อบต.สัญจร 

 40,000.00 35,270.00 06/02/2558 



  1,803.00 05/02/2558 

  750.00 06/02/2558 

66. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

บัณฑิตน้อย  20,000.00 3,060.00 16/03/2558 

  3,040.00 16/03/2558 

  2,600.00 16/03/2558 

  3,450.00 16/03/2558 

  2,250.00 16/03/2558 

  5,600.00 20/03/2558 

67. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

วันเดก็แห่งชาติ  50,000.00 10,000.00 08/01/2558 

  5,000.00 05/01/2558 

  7,000.00 08/01/2558 

  11,400.00 08/01/2558 

  5,520.00 08/01/2558 

  4,000.00 08/01/2558 

  4,990.00 06/01/2558 

68. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

2,242,380.00 1,087,636.88 19/06/2558 

  964,765.36 10/11/2557 

69. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหารกลางวนั
ให้กับโรงเรียนบา้นทุ่ง
ใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์
บํารุง) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,040,000.00 260,000.00 25/05/2558 

  260,000.00 23/12/2558 

70. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหารกลางวนั
ให้กับโรงเรียนบา้นโคก 
(อสพป.32) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

1,072,000.00 268,000.00 25/05/2558 

  268,000.00 26/12/2557 

71. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหารกลางวนั
ให้กับโรงเรียนบา้นร่อง
ตาซุน 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

940,000.00 235,000.00 25/05/2558 

  235,000.00 23/12/2558 



72. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหารกลางวนั
ให้กับโรงเรียนบา้นปะ
ทาย 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

696,000.00 174,000.00 25/05/2558 

  174,000.00 26/12/2557 

73. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุอาหารกลางวนั
ให้กับโรงเรียนบา้นกะ
มอล (กรป.กลางประชา
อุทิศ) 

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

448,000.00 112,000.00 25/05/2558 

  112,000.00 23/12/2557 

74. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อาหารกลางวนัสําหรบั
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ ่

เงินอุดหนุน
แบบมี
วัตถุประสงค์ 

952,000.00 212,800.00 23/12/2557 

75. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการ
บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อน 

 80,000.00 70,000.00 31/03/2557 

76. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

 350,000.00 181,248.53 31/10/2557 

77. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการงานรฐั
พิธีและราชพธิ ี

 10,000.00 10,000.00 01/12/2557 

78. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการ
เทศกาลปีใหม่และงาน
กาชาดจังหวดัศรีสะเกษ 

 5,000.00 5,000.00 01/12/2557 

79. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการ
เทศกาลงานผลไม้
อําเภอกันทรลักษ ์

 5,000.00 5,000.00 11/05/2558 

80. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการแข่งขัน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร 

 20,000.00 20,000.00 01/12/2557 

81. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

โครงการวันพ่อแห่งชาติ  160,500.00 14,750.00 28/11/2557 

  4,002.00 28/11/2557 

  2,920.00 27/11/2557 



  6,400.00 02/12/2557 

  13,340.00 26/11/2557 

  9,850.00 28/11/2557 

  10,000.00 01/12/2557 

  3,750.00 01/12/2557 

  4,140.00 03/12/2557 

82. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงาน
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วดั
บ้านกระมอล 

 10,000.00 10,000.00 06/01/2558 

83. การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา วฒันธรรม และ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

อุดหนนุโครงการจัดงาน
วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา วดั
บ้านม่วง 

 10,000.00 10,000.00 25/03/2558 

รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน ปี 2558 
อบต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการ
ดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองได ้

25.0 9.75 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

2.การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีด ี

85.0 9.50 19.0 3.55 10.0 1.48 10.0 1.48 10.0 1.48 

3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

214.0 72.94 59.0 7.53 50.0 6.23 49.0 6.03 49.0 6.03 

4.การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

18.0 4.10 9.0 0.42 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

21.0 9.74 7.0 0.99 5.0 0.61 5.0 0.61 5.0 0.61 

6.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และอนุรักษ์จารีตประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

98.0 17.60 43.0 8.55 18.0 4.81 18.0 4.81 17.0 4.74 

รายงานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 
อบต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  

จังหวัด อําเภอ อปท. ประเภท ช่ือโครงการ งบประมาณ 

ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.ทุ่งใหญ่ 
แก้ไขปญัหาการขาดแคลน
นํ้าอุปโภคบรโิภค (ประปา
หมู่บ้าน) 

13. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน
กะมอล หมู่ที่ 7  

2,649,000.00 

ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.ทุ่งใหญ่ 
แก้ไขปญัหาการขาดแคลน
นํ้าอุปโภคบรโิภค (ประปา
หมู่บ้าน) 

15. ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้าน
โคกเหนือ หมู่ที่ 12  

2,649,000.00 

ศรีสะเกษ อ.กันทรลักษ์ อบต.ทุ่งใหญ่ 
ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2)  1,800,000.00 

รวม 7,098,000.00 



ช. ผลการดําเนินงาน 
อบต.ทุ่งใหญ่ ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 ในเขตพ้ืนท่ี โดย

ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดย
มีผลการดําเนินงานท่ีสําคัญดังน้ี 

1. วันพ่อแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. แข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. บัณฑิตน้อย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคก หมู่ท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่อง หมู่ท่ี 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมภาร ปานประชาติ 
 

 
 

 

 

 

 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโตนด บ้านห้วยไม้งาม หมู่ท่ี 11 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งประทาย หมู่ท่ี 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. วันเดก็แห่งชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. อนุรักษ์และสืบสานประเพณลีอยกระทงประจําปี พ.ศ.2557 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. ประชุมประชาคมและ อบต.สัญจร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.ทุ่งใหญ่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   23   ธันวาคม  2558  

 

 

 (ลงชื่อ) 

 (นายสนิทใจ จินดาชาติ) 

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 


