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องค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ 

อ าเออกนนรรลนก์์  จนงหวนดศรสสะเก์ 



1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี งบ หน่วยงานท่ี

ตามข้อบัญญัติ รับผิดชอบ
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 141,600 141,600 กองช่าง

บ้านจานใหญ่  หมู่ท่ี 1 (เส้นทางไปบ้าน
โนนขาม)

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 155,000 155,000 กองช่าง
บ้านจานใหญ่  หมู่ท่ี 1 (เส้นทางไปร่อง
น้้าค้า)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 494,600 494,000 600 กองช่าง
บ้านทุ่งจาน  หมู่ท่ี 2 (เส้นทางไปบ้าน
โนนขาม)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 298,400 298,400 กองช่าง
บ้านตาลอย  หมู่ท่ี 3 (เส้นทางไปหนองหิน)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 248,000 248,000 กองช่าง
บ้านหนองคัน  หมู่ท่ี 4 (แยกทางไปโรงน้้า)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 52,000 52,000 กองช่าง
บ้านหนองคัน  หมู่ท่ี 4 (แยกกลางบ้าน)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 298,400 400 กองช่าง
บ้านช้าโพธ์ิ  หมู่ท่ี 5 (เส้นทางไปบ้าน  
ตาเกษ)  

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 156,700 156,000 700 กองช่าง
บ้านไร่เจริญ หมู่ท่ี 6 (เส้นทางไปร่องน ้าค้า)  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 149,700 149,000 700 กองช่าง
บ้านตาเกษ  หมู่ท่ี 7 (เส้นทางไปบ้านกุด
ปลาขาว)

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 149,700 149,700 กองช่าง
บ้านตาเกษ  หมู่ท่ี 7 (เส้นทางไปบ้าน  
หนองคัน)  

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 298,400 298,400 กองช่าง
บ้านศรีอุดม  หมู่ท่ี 8  (เส้นทางไปบ้าน
มหาราช) 

12 โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีต 297,400 297,000 400 กองช่าง
เสริมเหล็ก  บ้านมหาราช  หมู่ท่ี 10  

ยุทธศาสตร์/โครงการ
จ่าย คงเหลือ



ท่ี งบ หน่วยงานท่ี
ตามข้อบัญญัติ รับผิดชอบ

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม 108,600 108,000 600 กองช่าง
เหล็ก บ้านเหรียญทอง หมู่ท่ี 11 
(ซอยกลางบ้าน)

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริม 126,400 126,400 กองช่าง
เหล็ก บ้านเหรียญทอง หมู่ท่ี 11 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 211,900 211,000 900 กองช่าง
บ้านโนนขาม  หมู่ท่ี 12 (เส้นทางไปบ้าน
โพนทอง)

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 87,800 87,000 800 กองช่าง
บ้านโนนขาม  หมู่ท่ี 12 (เส้นทางไปหนอง
จาน)

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 299,000 299,000 กองช่าง
บ้านโพนทอง หมู่ท่ี 13  (เส้นทางไปบ้าน 
หนองตาสา)

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 299,000 299,000 กองช่าง
บ้านหนองตาสา  หมู่ท่ี 14  (เส้นทางไป
บ้านโพนทอง)

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 299,500 299,000 500 กองช่าง
บ้านเศรษฐกิจ  หมู่ท่ี 15 (เส้นทางไปบ้าน
ตาเกษ)

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 94,600 94,000 600 กองช่าง
บ้านจานใต้ หมู่ท่ี 16

รวม 20
2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1 โครงการต่างๆ ตามนโยบายของอ้าเภอ 80,000 80,000 ส้านักงาน

นโยบายของจังหวัด นโยบายของรัฐบาล ปลัด
2 โครงการเทิดทูนสถาบัน 50,000 50,000 ส้านักงานปลัด
3 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ 10,000 10,000 ส้านักงาน

จัดท้าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ปลัด
4 โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาด 50,000 50,000 ส้านักงาน

ไทยเพ่ือมอบให้ประชาชน ปลัด
5 อุดหนุนโครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย ส้านักงานปลัด

ยุทธศาสตร์/โครงการ
จ่าย คงเหลือ



ท่ี งบ หน่วยงานท่ี
ตามข้อบัญญัติ รับผิดชอบ

6 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 15,000 15,000 ส้านักงานปลัด
7 อุดหนุนโครงการเทศกาลผลไม้และของดี 20,000 20,000 ส้านักงาน

อ้าเภอกันทรลักษ์ ปลัด
8 อุดหนุนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบ 5,000 5,000 ส้านักงาน

ประมาณการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญ ปลัด
หายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

9 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม(สถาน 20,000 20,000 ส้านักงาน
ท่ีกลาง)ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์ ปลัด
กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

10 อุดหนุนโครงการขับเคล่ือนศูนย์ป้องกันและ 5,000 5,000 ส้านักงาน
บรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทาง ปลัด
ถนน

11 โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 30,000 30,000 กองคลัง
พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านภาษี
อากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รวม 11
     2.2  แผนงานการสาธารณสุข
1 ส้าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค 61,650 17,330 78,980 ส้านักงาน

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปลัด
ราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สม
เด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางค
วัฒนวรขัตติราชนารี

2 ส้าหรับส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และข้ึน 12,330 12,330 ส้านักงาน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ราชปณิธานศาสตรจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สม
เด็จพระเจ้าน้องเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางค
วัฒนวรขัตติราชนารี

ยุทธศาสตร์/โครงการ
จ่าย คงเหลือ



ท่ี งบ หน่วยงานท่ี
ตามข้อบัญญัติ รับผิดชอบ

4 โครงการจังหวัดสะอาดระดับ อปท. 50,000 5,000 45,000 ส้านักงาน
ปลัด

5 อุดหนุนส้าหรับการด้าเนินงานตามแนว 320,000 320,000 ส้านักงาน
ทางโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข ปลัด

รวม 5
     2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและยาก 30,000 30,000 กองสวัสดิ

ไร้ การสังคม
รวม 1
     2.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ 30,000 30,000 กองสวัสดิ

เข้มแข็งของครอบครัว การสังคม
2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสตรีสากล 30,000 30,000 กองสวัสดิ

การสังคม
3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจ 100,000 100,000 กองสวัสดิ

พอเพียงต้าบลจานใหญ่ การสังคม
4 โครงการส่งเสริมอาชีพ 50,000 50,000 กองสวัสดิ

การสังคม
5 อุดหนุนกล่มอาชีพต่าง ๆ 50,000 50,000 กองสวัสดิ

การสังคม
รวม 5
     2.5  แผนงานการศึกษา
ท่ี หน่วย

ด้านินการ
1 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ 1,489,280 617,657 871,623 กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต. ศึกษาฯ

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียน 2,320,000 1,132,000 1,188,000 กองการ
ศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 539,000 260,400 278,600 กองการ
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)ศูนย์พัฒนา ศึกษาฯ
เด็กเล็กในเขต อบต.

ยุทธศาสตร์/โครงการ
จ่าย คงเหลือ

โครงการ/กิจกรรม



ท่ี งบ หน่วยงานท่ี
ตามข้อบัญญัติ รับผิดชอบ

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 187,000 14,500 92,500 กองการ
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน ศึกษาฯ
การสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่ 147,000 54,560 92,440 กองการ
ศพด.วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย 42,500 19,800 22,700 กองการ
หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย 5,000 5,000 กองการ
หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย 5,000 5,000 กองการ
หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย 75,000 75,00 กองการ
หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

10 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน(ราย 10,750 10,750 กองการ
หัว)ของศพด.วัดไร่เจริญ ศึกษาฯ

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส้า 33,000 33,000 กองการ
หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาฯ

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส้า 47,300 47,300 กองการ
หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาฯ

13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส้า 22,000 22,000 กองการ
หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาฯ

14 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนส้า 22,000 22,000 กองการ
หรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาฯ

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 523,000 189,000 334,000 กองการ
สถานศึกษา ศึกษาฯ

รวม 15

     2.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันว่ิงเฉลิม 20,000 20,000 กองการ

พระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ศึกษาฯ
รวม 1

ยุทธศาสตร์/โครงการ
จ่าย คงเหลือ



     2.7  แผนงานงบกลาง
ท่ี งบ หน่วยงานท่ี

ตามข้อบัญญัติ รับผิดชอบ
1 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,000,000 5,391,100 6,608,900 กองสวัสดิ

การสังคม
2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ 4,500,000 1,692,200 2,807,800 กองสวัสดิ

การสังคม
3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 36,000 84,000 กองสวัสดิ

การสังคม
4 โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาสาธาร 1,700,000 1,066,440 433,285 ส้านักงาน

ณภัยพิบัติ ปลัด
รวม 4

     3.1  แผนงานการเกษตร
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระ 10,000 10,000 ส้านักงาน

ราชด้าริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ ปลัด
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวม 1

     4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 90,000 26,720 63,280 ส้านักงาน

ในช่วงเทศกาล ปลัด
2 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต 100,000 100,000 ส้านักงาน

อาสาภัยพิบัติ ปลัด
รวม 2

ยุทธศาสตร์/โครงการ
จ่าย คงเหลือ



 ปัญหา อุปสรรค 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ต้องด าเนินการตามมาตรการการป้องกันโรค
ระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบมีค าสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดศรีสะเกษ 
มีผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลจานใหญ่ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็น
จ านวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ ท า
ให้ผลการด าเนินการยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลจาน
ใหญ่ได้ด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพ่ิม/ลด งบประมาณ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่ ตามความ
เหมาะสม 

 ข้อเสนอแนะ 

การเตรียมความพร้อมในการรับรองสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ใน
การก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ การวางแผน การด าเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการวิเคราะห์
ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุด และการด าเนินงานย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพ่ือให้การแก้ปัญหาเป็นไปตาม
ความต้องการอย่างแท้จริง 

 
 


