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ประกาศ องคการบรหิารสวนตําบลทุงใหญ  

เรื่อง  แผนการดําเนนิงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2566 
...........................................  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ที่ตอง
ดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  

ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ประกาศใชขอบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 7 
ตุลาคม 2565 

อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 26 และ ขอ 27 จึงประกาศการใชแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที ่ ๗  ตุลาคม พ.ศ.๒๕65 
 
 

     

   (นายศุภชัย  ณ นคร) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกันระหว่าง ทุกแผนงาน และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ได้จัดท าข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง นายอ าเภอกันทรลักษ์อนุมัติ
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่เป็นไปตามระเบียบหนังสือ
ราชการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ จึงจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน   
2.1 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2.2 เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
2.3 สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพ 
2.4 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งใหญ่ 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน  
3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

3.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
4.1 ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
4.2 เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ตามแผนงาน/

โครงการและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4.3  เป็นการประสานงานแผนงาน/โครงการรวมถึงการบูรณาการท างานกับหน่วยงานต่างๆ 

ท าให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.4 เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ 



- 2 - 
 

- 2 - 
 

แบบ ผด. 01 

 
ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
 

1. บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ   
สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ   
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566   

องค์การบริการส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ 

ยุทธศาสตร์  แผนงาน 
โครงการ 

ที่ด าเนินการ   
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(งานก่อสร้าง)  

29 33.33 8,969,680 24.89 กองช่าง 

2. การสร้างภูมคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ด ี - แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 5 5.75 82,000 0.23 ส านักปลดั 
- แผนงานการศึกษา  30 34.48 6,086,500 16.89 กองการศึกษาฯ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4.60 48,000 0.13 กองการศึกษาฯ 
- แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและ

นันทนาการ  
7 8.05 1,158,000 3.21 

ส านักปลดั 
กองการศึกษาฯ 

- แผนงานสังคมสงเคราะห ์   
  

- - 
- แผนงานสาธารณสุข 2 2.30 260,000 0.72 ส านักปลดั 

 - แผนงานงบกลาง 3 3.45 19,120,800 53.06 ส านักปลดั 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานใหพ้ึ่งตนเองได ้ - แผนงานการเกษตร 2 2.30 20,000 0.06 ส านักปลดั 
4. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน

ต าบลที่มีประสิทธิภาพ 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

5 5.75 292,000 0.81 
ส านักปลดั 

รวม  87        100.00  36,036,980 100.00  
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แบบ ผด 02 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่ กิจกรรมและงบประมาณ                      

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 กลยุทธ์ ที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนิน 

การ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กํอสร๎างถนน คสล. ซอย 
นางสายทอง ยุวพรหม 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที ่15) 
*หน๎าท่ี 184 ล าดับที ่420 

ปริมาณงาน กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 258.00 ตารางเมตร  ไมํมีไหลํทาง หรือ
เป็นไปตามแบบรูปที่ อบต. ทุํงใหญํ ก าหนด 

150,297 บ๎านโคกใหม ํ
หมูํที่ 15 

 

กองชําง             

2 กํอสร๎างถนน คสล.ทับ
คอนกรีตเส๎นจากบ๎านนายสีดา
ถึงบ๎านนายโสภา ครองเมือง  
(บ๎านตาซุน หมูํที ่8) 
*หน๎าท่ี 174 ล าดับที ่381 

ปริมาณงาน กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
194.0.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 776.00 ตารางเมตร ไหลํ
ทางขา๎งละ 0.30 เมตร หรือเป็นไปตามร
แบบรูปรายการที ่อบต. ทุํงใหญํก าหนด 

498,056 บ๎านตาซุน 
หมูํที่ 8 

กองชําง             

3 กํ อ ส ร๎ า ง ถ น น ค ส ล .  ส า ย
กลางบ๎านโคก (บ๎านโคก หมูํที ่1) 
*หน๎าท่ี 134 ล าดับที ่216 

ปริมาณงาน กว๎าง 5.00 เมตร 
ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 820.00 ตารางเมตร 
ไหลํทางข๎างละ 0.30 เมตร หรือเปน็ไปตาม
แบบรูปรายการที่ อบต. ทุํงใหญํก าหนด 

497,999 บ๎านโคก 
หมูํที่ 1 

กองชําง             

4 กํอสร๎างถนน คสล. สายข๎าง 
รพ.สต.บา๎นโคก (อพปส.32) 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที ่15) 
*หน๎าท่ี 183 ล าดับที ่414 

ปริมาณงาน กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีไมํน๎อย
กวํา 248.00 ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.30 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรปู
รายการที ่อบต. ทุํงใหญํก าหนด 

149,952 บ๎านโคกใหมํ 
หมูํที่ 15 

กองชําง             
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 กลยุทธ์ ที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนิน 

การ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 กํอสร๎างถนน คสล. สายโคก
ตลอด (บ๎านทุํงใหญํ2 หมูํที ่9) 
*หน๎าที ่102 ล าดับที ่105 

ปริมาณงาน กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 209.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนํ๎อยกวํา 
836.00 ตารางเมตร ไมํมไีหลํทาง เมตร หรือ
เปน็ไปตามแบบรูปรายการที่ อบต. ทุํงใหญํ
ก าหนด 

498,013 บ๎านทํุงใหญํ2 
หมูํที่ 9 

กองชําง             

6 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากไรํ
นายสุภาพ ถึงไรํนางสมยศ    
(บ๎านกระมอล หมูํที ่7) 
*หน๎าท่ี 144    ล าดับที ่256    

ปริมาณงาน กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือ มีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 828.00 ตาราง เมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.20 เมตร หรือเป็นไป ตามแบบรูปรายการที ่
อบต ทุงํใหญํก าหนด   

498,382  บ๎านกระมอล   
หมูํที่ 7  

กองชํอง              

7 กํอสร๎างถนน คสล. สายดินแดง
ไปทางแยกดินแดงต าบล ช า 
(บ๎านรํอง หมูํที ่2)  
*หน๎าท่ี 80  ล าดับที ่17 

ปริมาณงาน กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 209.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที ่ ไมํน๎อยกวํา 
836.00 ตารางเมตร ไมํมีไหลํ ทางหรือเป็นไป
ตามแบบรูปรายการที ่อบต. ทุํงใหญํก าหนด  

453,623   บ๎านรํอง   
หมูํที่ 2  

กองชําง              

8 กํอสร๎างถนน คสล.สาย 
ตาแบน (บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่11)  

*หน๎าท่ี 107 ล าดับที ่124  

ปริมาณงาน กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 28.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่มํนอ๎ยกวํา 
112.00 ตารางเมตร ไมํมไีหลํทาง หรอืเป็นไป
ตามแบบรปูรายการที ่อบต.ทุํงใหญกํ าหนด 

65,886 บ๎านห๎วยไม๎งาม 
หมูํที่ 11 

กองชําง             
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แบบ ผด 02 

 
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.1 กลยุทธ์ ที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ด าเนิน 

การ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 กํอสร๎างถนน คสล.สายตามัด 
(บ๎านห๎วยไม๎งาม หมูํที่11) 
*หน๎าที่ 107 ล าดับที่ 124 

ปริมาณงาน กว๎ าง  3 .00 เมตร ยาว  
252.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 756.00 ตารางเมตร ไมํมี
ไหลํ  หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ 
อบต.ทุํงใหญํก าหนด 

432,951 บ๎านห๎วยไม๎งาม 
หมูํที่ 11 

กองชําง                                     

10       กํอสร๎างถนน คสล.สายทางไป
ป่าช๎า (บ๎านผือเกํา หมูํที ่6) 
 *หน๎าท่ี 137 ล าดับที ่226     

ปริมาณงาน กว๎ าง  4 .00 เมตร ยาว  
187.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี  
พื้นที่ไมํน๎อยกวํา 748.00 ตารางเมตร ไหลํ  
ทางข๎างละ 0.20 เมตรหรือเป็นไปตาม   
แบบรูปรายการที ่อบต.ทุํงใหญํก าหนด  

450,022    บ๎านผือเกํา 
หมูํที่ 6   

กองชําง              

 11    กํอสร๎างถนน คสล. สายนาง
มะลิ เทียบเปรยีบ  
(บ๎านมํวง   หมูํที ่5) 
*หน๎าท่ี 138 ล าดับที ่230   

ปริมาณงาน กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 37.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนํ๎อยกวํา 
148.00 ตารางเมตร ไมํไหลํทางหรือเป็นไป
ตามแบบรปูรายการที ่อบต.ทุํงใหญกํ าหนด 

87,373  บ๎านมํวง   
หมูํที่ 5  

กองชําง              

12 กํอสร๎างถนน คสล. สายนาย
บุญสํง ถึง นายทัง กายชาติ  
(บ๎านโคกเหนือ หมูํที ่12)  
*หน๎าที ่189 ล าดับที ่439  

ปริมาณงาน กว๎าง 3.50 เมตร ยาว 168.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
588.00 ตารางเมตรไมํมีไหลํทางหรือเป็นไป
ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทุํงใหญํก าหนด 

345,072 บ๎านโคกเหนือ 
หมูํที่ 15 

กองชําง                         
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 กลยุทธ์ ที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 กํอสร๎างถนน คสล. สาย 
นายบุญสํง โพธิจารย์ ถึง 
นายมุนี ยุพา   
(บ๎านทุํงใหญํพัฒนา หมูํที ่16 )  
*หน๎าที ่120 ล าดับที ่170  

ปริมาณงาน กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 291.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
873.00 ตารางเมตร ไมํมีไหลํทางหรือเป็นไป
ตามแบบรูปรายการที ่อบต.ทุํงใหญํก าหนด 

499,908 บ๎านทุํงใหญํพัฒนา 
 หมูํที่ 16 

กองชําง             

14 กํอสร๎างถนน คสล. สาย 
นายอภิเชษฐ์ ระมาย  
(บ๎านโนนสะอาด หมูํที ่10) 
*หน๎าที ่104 ล าดับที ่111 

ปริมาณงาน กวา๎ง 4.00 เมตร ยาว 87.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นทีไ่มํนอ๎ยกวํา 
348.00 ตารางเมตร ไมํมไีหลํทางหรอืเป็นไป
ตามแบบรปูรายการที ่อบต.ทุํงใหญกํ าหนด 

206,900 บ๎านโนนสะอาด  
หมูํที่ 10 

กองชําง              

15 กํอสร๎างถนน คสล. สาย 
บ๎านทํุงประทาย-เชื่อมเขต 
ต าบลเมือง   
(บ๎านทุํงประทาย หมูํที ่13)  
*หน๎าที ่153 ล าดับที ่299  

ปริมาณงาน กว๎าง 6.00 เมตร ยาว141.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมํน๎อย
กวํา 846.00 ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.30 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรปู 
รายการที ่อบต.ทุํงใหญํก าหนด 

499,962 บ๎านทุํงประทาย  
หมูํที่ 13 

กองชําง              

16 กํอสรา๎งถนน คสล. สายบ๎านทุํง
ใหญไํปทางแยกบา๎นโดนเอาว ์
(บ๎านทุํงใหญํ ม. 4) 
* หน๎าท่ี 134 ล าดับที ่215   
 

ปริมาณงาน กว๎ าง  5 .00 เมตร ยาว  
167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมํน๎อยกวํา 835.00 ตารางเมตร ไหลํท
ทางข๎างละ 0.30 เมตร หรือเป็นไปตาม
แบบรูปรายการที ่อบต.ทุํงใหญํก าหนด 

497,924  บ๎านทุํงใหญํ   
ม. 4  

กองชําง               
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 กลยุทธ์ ที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 กํอสร๎างถนน คสล. สายบ๎านมํวง-
บ๎านผือเกํา บ๎านมํวง หมูํที่ 5)  
*หน๎าที ่153 ล าดับที ่298  
 

ปริมาณงาน กว๎ าง  6 .00 เมตร ยาว  
141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ 
ไมํน๎อยกวํา 846.00 ตารางเมตร ไหลํทาง
ข๎างละ 0.30 เมตร หรือเป็นไปตาม แบบ
รูปรายการที่ อบต.ทุํงใหญํก าหนด 

499,962 บ๎านมํวง  
หมูํที่ 5 

กองชําง             

18    กํอสร๎างถนน คสล.สายโรงสีข๎าว 
(บ๎านโคกใหมํ หมูํที ่15)     
 *หน๎าที ่184 ล าดับที่ 419  

ปริมาณงาน กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 84.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 252.00 ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ 
0.20 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรูป
รายการที่ อบต.ทุํงใหญํก าหนด  

148,969    บ๎านโคกใหม ํ    
หมูํที่ 15     

กองชําง                            

19   กํอสร๎างถนน คสล.สายสระ
กระเบา (บ๎านปะทาย หมูํที ่3)   
*หน๎าท่ี 137 ล าดับที ่225   

ปริมาณงาน กว๎ าง  3 .50 เมตร ยาว 
250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมํน๎อย กวํา 875.00 ตารางเมตร  
ไมํมีไหลํทางข๎าง หรือเป็นไปตามแบบรูป  
รายการ ที ่อบต.ทุํงใหญํก าหนด 

499,294  บ๎านปะทาย   
หมูํที่ 3  

กองชําง              

20 กํอสร๎างถนน คสล.สายหนอง
บัว (บ๎านมํวง หมูํที ่5) 
*หน๎าท่ี 168 ล าดับที ่358 

ปริมาณงาน กวา๎ง 3.00 เมตร ยาว240.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนํ๎อยกวํา 
720.00 ตารางเมตร ไมํมไีหลํทาง หรอืเป็นไป
ตามแบบรปูรายการที ่อบต.ทุํงใหญกํ าหนด 

411,804 บ๎านมํวง หมูํที ่5 กองชําง             
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 กลยุทธ์ ที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21  กํอสร๎างถนน คสล.หน๎าบ๎าน
นางสมฤทธ์ิ แก๎วดี    
(บ๎านโคก เหนือ หมูํที ่12)    
*หน๎าท่ี 149 ล าดับที ่279   

ปริมาณงาน กว๎าง 3.00 เมตร ยาว 86.00    
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมํน๎อย   
กวํา 258.00 ตารางเมตร ไหลํทางข๎างละ    
0.20 เ มตร  หรื อ เป็น ไปตามแบบรู ป
รายการที่ อบต.ทุํงใหญํก าหนด 

153,379    บ๎านโคกเหนือ
หมูํที่ 12    

กองชําง                

22   ติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ าสาย   
นางสมร จินดาชาติ ถึงบ๎าน   
ผู๎ใหญํบ๎าน (บ๎านโคกใต๎พัฒนา   
หมูํที่ 14)   
*หน๎าท่ี 140 ล าดับที ่238    

ปริมาณงาน ยาว 48.00 เมตร   
หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ อบต. 
ทุํงใหญํก าหนด  

99,803  บ๎านโคกใต๎พัฒนา     
หมูํที่ 14  

กองชําง              

23 ซํอมแซมถนนลงหินคลุก 
สาย ห๎วยสะกุยเส๎นทาง 2 ฝั่ง
ทาง (บ๎านโคกเหนือ  หมูํที ่12) 
*หน๎าท่ี 241 ล าดับที ่133 

ปริมาณงานกว๎าง 4.00 เมตร  ยาว 
1,464.00 เมตร 

390,499 บ๎านโคกเหนือ  
หมูํที่ 12 

กองชําง             

24 ซํอมแซมถนนลงหินคลุกสาย 
นายบุญสํง โพธิจารย ์
(บ๎านทํุงใหญํพัฒนา หมูํที ่16) 
*หน๎าท่ี 215 ล าดับที ่76 

ปริมาณงาน กว๎าง 3.00 เมตรยาว 394.00 เมตร 86,732 บ๎านทุํงใหญํพัฒนา 
หมูํที่ 16 

กองชําง             

27 ปรับปรุงถนนลูกรังทางเข๎า 
แปลงเกษตรทางไปสถานสีูบ 
น้ า (บ๎านโนนสะอาด หมูํที ่10) 
*หน๎าท่ี 209 ล าดับที ่56 

ปริมาณงาน กว๎าง 2.60 เมตร ยาว 
684.00 เมตร 

188,497 บ๎านโนนสะอาด 
หมูํที่ 10 

กองชําง             
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1 กลยุทธ์ ที่ 1 จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 ปรับปรุงถนนลูกรังสายข๎าง 
ทาง รพ.สต.บ๎านโคก-อํางเก็บ 
น้ าห๎วยปะเปยี  
(บ๎านโคกใหมํ  หมูํที ่15) 
*หน๎าท่ี 215 ล าดับที ่74 

ปริมาณงาน กว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
308.00 เมตร 

96,867 บ๎านโคกใหมํ  
หมูํที่ 15 

 

กองชําง             

29 ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.
สายนางแสงทอง วิลัย ถึง 
นางสุพรรณ ภักพวง  
(บ๎านทุํงใหญํเกํา หมูํที ่17) 
*หน๎าท่ี 240 ล าดับที ่130 

ปริมาณงาน กว๎าง 5.00 เมตร ยาว 96.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไมํน๎อย
กวํา 480.00 ตารางเมตร ไมํมี ไหลํทาง 
หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที ่อบต.ทุํง
ใหญํก าหนด 

413,533 บ๎านทุํงใหญํเกํา  
หมูํที่ 17 

กองชําง             

 รวม 29  8,969,680               
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี   

2.1 กลยุทธ์ ที่ 14 จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ “ทุํงใหญํต าบล
สะอาด”  
*หน๎าท่ี 244 ล าดับที ่7  

จัดโครงการ“ทุํงใหญํต าบลสะอาด” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี
คําใช๎จําย เชํน คําเบ้ียเลี้ยง คําอาหาร
กลางวัน คําอาหารวาํง และคําเคร่ืองดื่ม คํา
วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียน คําถํายเอกสารคํา
พิมพเ์อกสาร ฯลฯ  

20,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั                                                 

2  โครงการ “วันผู๎สูงอาย”ุ 
*หน๎าท่ี 248 ล าดับที ่8 

จัดโครงการ “วันผ๎ูสูงอายุ” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคําใชจํ๎าย เชํน 
คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและคํา
เคร่ืองดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน คํา
ถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร คําใช๎จํายอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข๎อง  

20,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั             

3 โครงการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในเด็กกํอน
วัยอันควร 
*หน๎าท่ี 256 ล าดับที ่34 

จัดโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในเด็กกํอนวัยอันควร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคําใช๎จําย เชํน 
คําเบ้ียเลี้ยง คําอาหารกลางวัน คําอาหาร
วํางและคําเคร่ืองดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ เคร่ือง
เขียน คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร ฯลฯ 
หน๎าที่ 256 ล าดับที่ 34 

10,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั                                                 
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี   

2.1 กลยุทธ์ ที่ 14 จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการป้องกันและแก๎ไข
ปัญหาความรุนแรงตํอเด็กสตรี
และบุคคลในครอบครัว*หน๎าท่ี 
256 ล าดับที ่35 

จัดโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาความ
รุนแรงตํอเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี
คําใช๎จําย เชํน คําเบ้ียเลี้ยง คําอาหาร
กลางวัน คําอาหารวาํงและคําเคร่ืองด่ืม คํา
วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน คําถํายเอกสาร คํา
พิมพเ์อกสาร ฯลฯ 

10,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั             

5  โครงการรักษ์น้ า รักษ์ดิน รักษ ์ 
สิ่งแวดล๎อม 
*หน๎าท่ี 242 ล าดับที ่1 

จัดโครงการรักษ์น้ า รักษ์ดิน รักษ์รกัษ์ 
สิ่งแวดล๎อม โดยมีคําใช๎จําย เชํน คํา
ด าเนินการตํางๆ ในการด าเนินโครงการ  

22,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั                                                 

 รวม 5 82,000               
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      

2.1 กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
3. แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ 
*หน๎าท่ี 272 ล าดับที ่2  

จัดโครงการวันเด็กแหํงชาต ิประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําการแสดง, คําใช๎จํายในการ
โฆษณา ประชาสมัพันธ์งาน, คําใช๎จํายที่เป็น 
กิจกรรมหลักของโครงการ, คําใช๎จําย อื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข๎องในการจัดงาน ฯลฯ  

70,000  ต าบลทุํงใหญํ  กองการศึกษาฯ              

2  โครงการสํงเสริมศักยภาพการ   
จัดการศึกษาท๎องถิ่น   
*หน๎าท่ี 287 ล าดับที ่33  

จัดโครงการสํงเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท๎องถิ่นให๎แกํ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด
องค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ  

11,000  ต าบลทุํงใหญํ  กองการศึกษาฯ             

3 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษา 

จํายคําจัดการเรียนการสอน ส าหรับ ศพด. ใน
สังกัด อบต. ทุํงใหญ ํ 

469,200 ต าบลทุํงใหญ ํ กองการศึกษาฯ             

4 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จําย 
การบริหารสถานศึกษา  
*หน๎าท่ี 271 ล าดับที ่1  

จัดโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหาร 
สถานศึกษา ให๎กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัด อบต.ทุํงใหญ ํดังนี ้
(1) อาหารกลางวันจ านวน 245 วัน  
(2) คําจัดการเรียนการสอน 
 - คําอุปกรณ์การเรียน 
 - คําเครื่องแบบนักเรียน 
 - คํากิจกรรมพัฒนา 

1,420,020 ต าบลทุํงใหญ ํ กองการศึกษาฯ             
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      

2.1 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
3. แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการตํอเติมอาคารศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบา๎นทํุงใหญ ํ
*หน๎า 128 ข๎อ 199 

ตํอเติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ๎านทํุงใหญ ํ
รายละเอียดตามแบบ รูปรายการที่ อบต.ทุํง
ใหญํก าหนด 

200,000 ศพด. ทํุงใหญํ กองการศึกษาฯ 
กองชําง 

            

6 โครงการการแขํงขันกีฬากลุํม 
โรงเรียนพนมดงรัก 
*หน๎าท่ี 279 ล าดับที ่15 

อุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านทํุงใหญํมํวง (คุรุ
ราษฎร์บ ารุง) ในการด าเนินโครงการการ
แขํงขันกีฬากลุํมโรงเรียนพนมดงรกั โดยมี
คําใช๎จํายประกอบด๎วย คําวัสดุอุปกรณส์ าหรับ
การจัดการแขํงขันกีฬา เป็นต๎น 

50,000 โรงเรียนบ๎าน
ทุํงใหญํมํวงฯ 

กองการศึกษาฯ             

7 โครงการการแขํงขันกีฬา
ภายในโรงเรียนบ๎านทํุงใหญํ
มํวง (คุรุราษฎรบ์ ารุง) 
*หน๎าท่ี 277 ล าดับที ่11 

อุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านทํุงใหญํมํวง (คุรุ
ราษฎร์บ ารุง) ในการด าเนินโครงการการ
แขํงขันกีฬาภายใน 

20,000 โรงเรียนบ๎าน
ทุํงใหญํมํวงฯ 

กองการศึกษาฯ             

8 โครงการแขํงขันกีฬาภายใน
โรงเรียนบ๎านปะทาย 
*หน๎าท่ี 276 ล าดับที ่9 

อุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านปะทาย ในการ
ด าเนินโครงการแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนบ๎าน
ปะทาย โดยมี คําใช๎จํายประกอบด๎วย คําวัสดุใน
การจัดกิจกรรมแขํงขันกีฬาภายใน เป็นต๎น  

20,000 โรงเรียน 
บ๎านปะทาย 

กองการศึกษาฯ             

9 โครงการจดังานวันเด็กแหํงชาติ 
ประจ าปี 2566 
*หน๎าท่ี 278 ล าดับที ่12 

อุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านทํุงใหญํมํวง (คุรุ
ราษฎร์บ ารุง) ในการด าเนินโครงการจัดงานวัน
เด็กแหํงชาต ิประจ าปี 2566 โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําวัสดุอุปกรณส์ าหรับจัด
กิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิเป็นต๎น 

20,000 โรงเรียนบ๎าน
ทุํงใหญํมํวงฯ 

กองการศึกษาฯ             
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      

2.1 กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
3. แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการชุมชนรํวมใจเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน 
*หน๎าท่ี 285 ล าดับที ่27 

อุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านปะทาย ในการ
ด าเนินโครงการชุมชนรํวมใจเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวัน โดยมคีําใช๎จํายประกอบด๎วย คําพันธุ์
ผัก คําปุ๋ยอินทรีย ์ก๎อนเห็ดนางฟ้า ไกํพันธุ์ไข ํ
อาหารเมด็ไกํพันธุไ์ขํ พันธุ์ปลาดุก อาหารเมด็
ปลาดุก เป็นต๎น  

45,000 โรงเรียนบ๎าน
ปะทาย 

กองการศึกษาฯ                                                 

11 โครงการวันเด็กแหํงชาติ  
โรงเรียนบ๎านปะทาย  
*หน๎าท่ี 276 ล าดับที ่10  

อุดหนุนให๎กับโรงเรียน บ๎านปะทาย  ในการ
ด าเนินโครงการวัน เด็กแหํงชาติโรงเรียนบ๎าน
ปะทาย โดยมีคําใช๎จํายประกอบดว๎ย คําวัสดุใน
การจัด กิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิเป็นต๎น 

15,000  โรงเรียนบ๎าน
ปะทาย 

กองการศึกษาฯ             

12 โครงการวัยรุํน วัยใส หํางไกล
ยาเสพตดิ อดเปรี้ยวไว๎กิน
หวาน (UP TO ME) 
หน๎าท่ี 287 ล าดับท่ี 31 

อุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านโคก(อสพป.32) ใน
การด าเนินโครงการวัยรุํน วัยใส หํางไกลยาเสพ
นักเรียน คําอาหารวํางนักเรียน คําสมนาคุณ
วิทยากร คําเอกสารประกอบการอบรม เป็นต๎น 

16,880 โรงเรียนบ๎านโคก 
(อสพป 32.) 

กองการศึกษาฯ             

13 โครงการสํงเสริมการเรยีนรู๎
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ๎านทํุงใหญํมํวงฯ 
หน๎าท่ี 289 ล าดับท่ี 36 

อุดหนุนเงินงบประมาณให๎กับโรงเรียนบ๎านทุํง
ใหญํมํวง (คุรุราษฎร์บ ารุง) ในการด าเนิน
โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  

50,000 โรงเรียนบ๎าน
ทุํงใหญํมํวงฯ 

กองการศึกษาฯ             
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      

2.1 กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
3. แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการสํงเสริมการเรยีนรู๎พหุ
ปัญญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนบ๎านกะมอล 
(กรป.กลางประชาอุทิศ) 
*หน๎าท่ี 288 ล าดับที ่35 

อุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านกะมอล (กรป.กลาง
ประชาอุทิศ)  ในการด าเนินโครงการสํงเสริม
การเรยีนรู๎พหุปัญญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียนบ๎านกะมอล (กรป.กลาง
ประชาอุทิศ) โดยมคีําใช๎จํายประกอบด๎วย    
1. อุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงไกํ พันธุ์ไก ํไข ํอาหารไก ํ 
2. อุปกรณ์ท าแปลงปลูกมะนาวต๎น มะนาว  
3. อุปกรณ์ท าแปลงผักสวนครัว เมล็ด พันธุ์ผัก  

60,000 โรงเรียนบ๎าน
กะมอลฯ 

 

กองการศึกษาฯ             

15 โครงการสร๎างแหลํงเรียนรู๎ด๎าน 
เกษตรกรรมและภมูิปัญญา  
ท๎องถิ่น  
หน๎าท่ี 283 ล าดับที ่22  

อุดหนุนให๎กับ โรงเรียนบ๎านโคก (อสพป.32) ใน
การด าเนินโครงการสร๎างแหลํงเรียนรู๎ด๎าน 
เกษตรกรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยมี 
คําใช๎จํายประกอบด๎วย    
  1. คําอาหารวํางนักเรียน 240 คน  
  2. คําวัสดุอุปกรณ์ประจ าฐาน 

 12,000 โรงเรียนบ๎านโคก 
(อสพป.32) 

กองการศึกษาฯ             

16 โครงการอบรมคณุธรรม  
จริยธรรมนักเรียน 
*หน๎าท่ี 285 ล าดับที ่28 

อุดหนุนให๎กับโรงเรียนบ๎านทุํงใหญํมํวง (คุรุ
ราษฎร์บ ารุง) ในการด าเนินโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วยคําพาหนะโดยสารรับ-สํงนักเรียน 
เงินชดเชยคําน้ ามัน พาหนะครู คําเบี้ยเลี้ยงครู 
คําเสื้อขาว คําจัดท าเกียรติบัตร เป็นต๎น 

50,000 โรงเรียนบ๎าน
ทุํงใหญํมํวงฯ 

กองการศึกษาฯ             
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      

2.1 กลยุทธ์ ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
3. แผนงานการศึกษา   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให๎กับโรงเรยีน 
บ๎านกะมอล 
*หน๎า 275 ข๎อ 6 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหาร กลางวัน 
อัตรา 21 บาท/คน/วัน จ านวน 200 วัน ให๎กับ
โรงเรียนบ๎านกระมอล นักเรียน 94 คน 

394,800 โรงเรียนบ๎าน
กะมอลฯ 

กองการศึกษาฯ             

18 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให๎กับโรงเรยีนบ๎าน
โคก (อสพป.32) 
*หน๎า 275 ข๎อ 6 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
อัตรา 21 บาท/คน/วัน จ านวน 200 วัน  ให๎กับ
โรงเรียนบ๎านโคก (อสพป.32) นักเรียน 219 คน 

919,800 โรงเรียนบ๎าน
โคก (อสพป.32) 
 

กองการศึกษาฯ             

19 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร  
กลางวันให๎กับโรงเรียน 
บ๎านทํุงใหญํมํวง  
*หน๎า 275 ข๎อ 6 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหาร กลางวัน 
อัตรา 21 บาท/คน/ วัน จ านวน 200 วัน ให๎กับ
โรงเรียนบ๎าน 
ทุํงใหญํมํวง นักเรียน 219 คน  

919,800  โรงเรียนบ๎าน
ทุํงใหญํมํวงฯ 

 

กองการศึกษาฯ                                                 

20 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร 
กลางวันให๎กับโรงเรียน 
บ๎านปะทาย  
*หน๎า 275 ข๎อ 6 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
อัตรา 21 บาท/คน/วัน จ านวน 200 วัน ให๎กับ
โรงเรียนบ๎านปะทาย นักเรียน 139 คน  

583,800 โรงเรียน 
บ๎านปะทาย 

 

กองการศึกษาฯ             

21 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให๎กับโรงเรียนบ๎าน
รํองตาซุน 
*หน๎า 275 ข๎อ 6 

เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนคําอาหารกลางวัน 
อัตรา 21 บาท/คน/วัน จ านวน 200 วัน ให๎กับ
โรงเรียนบ๎านรํองตาซุน นักเรียน 176 คน  

739,200 โรงเรียน 
บ๎านรํองตาซุน 

 

กองการศึกษาฯ             

 รวม 21 โครงการ                
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี           

1.1 กลยุทธ์ ที่ 4 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 
รํวม(สถานท่ีกลาง) ใน  
การชํวยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   
อ าเภอกันทรลักษ์  
*หน๎าท่ี 301 ล าดับที ่10 

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตักิาร 
รํวม (สถานท่ีกลาง) ในการชํวยเหลือ 
ประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
อ าเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรสีะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

25,000 อ าเภอ 
กันทรลักษ์ 

ส านักปลดั             

2 โครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน
งบประมาณการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และแก๎ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 
*หน๎าท่ี 300 ล าดับที ่8 

อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับเงินสนบัสนุน
งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรสีะเกษ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให๎กับท่ี
ท าการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ 

5,000 ท าการ
ปกครอง
จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

ส านักปลดั             

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติที่
เหตุทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ 
*หน๎าท่ี 295 ล าดับที ่5 

จัดโครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทาง
ถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ โดยมีคําใช๎จําย 
เชํน คําป่วยการชดเชยการงานหรอืเวลาที่
เสียไปสนับสนุนการปฏิบัติหนา๎ที่ คําเบี้ย 
เลี้ยง คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและ 
คําเครื่องดื่มคําวัสดุอุปกรณ ์เครื่อง เขียน 
คําถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร  คําป้าย
ประชาสมัพันธ์ ฯลฯ 

9,000 ต าบล 
ทุํงใหญํ 

ส านักปลดั             
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี           

1.1 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาล 
สงกรานต ์
  หน๎าท่ี 294 ล าดับที ่4 

ด าเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชํวงเทศกาลปีใหมํ เชํน คําป่วย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน๎าที่ คําเบี้ยเลี้ยง 
คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและคํา
เครื่องดื่มคําวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน คํา
ถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร คําป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

9,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั             

 รวม 4 โครงการ 48,000               
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี             

1.1 กลยุทธ์ ที่ 11 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน 
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎า 
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี 
*หน๎าท่ี 308 ล าดับที ่6  

ด าเนินงาน โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ๎าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎า
ลูกเธอ เจ๎าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วยคํา 
จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด คํา
ส ารวจประชากรสุนัข/แมวและคําใช๎จําย  
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง      

53,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั                                                 

2 โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
*หน๎าท่ี 306 ล าดับ 3 
 

เพื่อจํายเป็นคําด าเนินโครงการระบบ 
แพทย์ฉุกเฉิน โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย 
 (1) คําจ๎างเหมาบริการบุคคล

ผู๎ปฏิบัติงานกู๎ชีพ จ านวน 10 คน 
(2) จัดซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อปฏิบัติงาน 

เชํน กระดาน เคลื่อนย๎ายผู๎ป่วย 
เผือกคออํอน กระเป๋าใสํอุปกรณ์ ถุง
มือ ผ๎าปิดจมูก ออกซิเจน ฯลฯ  

(3) จัดท าป้ าย ไ วนิลหรื อสติ ก เกอร์ 
ประชาสัมพันธ์ และคําใช๎จํายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข๎อง  

1,105,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั             

 รวม 2 1,158,000               
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี             

1.1 กลยุทธ์ ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกาย  
 2.5 แผนงานศาสนาและนันทนาการ   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1   โครงการจัดการแขํงขันกีฬา 
เยาวชนและประชาชนต๎านยา
เสพติด 
*หน๎าท่ี 310 ล าดับที ่1  

จัดโครงการจัดการแขํงขันกีฬาเยาวชน
ต๎านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 โดยมีคําใช๎จํายประกอบด๎วย คํา
สถานที่จัดงาน, คําเชําหรือคําบริการวัสดุ  
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงาน, คําใช๎จําย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย, คําจ๎าง  
เหมาท าความสะอาด, คําใช๎จํายในการ 
ตกแตํง, คําอุปกรณ์แขํงขัน หรือคําเชํา
อุปกรณ์  แขํงขัน ฯลฯ เป็นต๎น   

150,000  ต าบลทุํงใหญํ  กองการศึกษาฯ                                                            

2 โครงการจัดการแขํงขันเดิน-  
วิ่ง มินิฮาลฟ์มาราธอน เฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ ฯ  สูํ อุ ท ย า น 
แหํงชาติเขาพระวิหาร ครั้งที2่5  
หน๎าท่ี 312 ล าดับที ่5 

อุดหนุนในการด าเนินโครงการจัดการ
แขํงขันเดิน-วิ่ง มินิฮาลฟ์ มาราธอน เฉลิม
พระเกียรติฯ สูํอุทยานแหํงชาติเขาพระ
วิหาร ครั้งที่ 25 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ให๎กับอ าเภอกันทรลักษ์  

20,000 ต าบลทุํงใหญํ  กองการศึกษาฯ              

3  โครงการอนุรักษ์และสืบสาน 
ประเพณีลอยกระทง 
*หน๎าท่ี 316 ล าดับที ่15    

จั ด โ ค ร งก า รจั ด งานวั นลอยกระทง 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี
คําใช๎จําย ประกอบด๎วย คําการแสดง, 
คําใช๎จํายใน การโฆษณาประชาสัมพันธ์
งาน, คําใช๎จําย ที่เป็นกิจกรรมหลักของ
โครงการ, คําใช๎จํายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ    

50,000  ต าบลทุํงใหญํ  กองการศึกษาฯ              
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี             

1.1 กลยุทธ์ ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกก าลังกาย  
 2.5 แผนงานศาสนาและนันทนาการ   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4  โครงการจัดงาน "วันท๎องถิ่น ไทย 
*หน๎าท่ี 315 ล าดับที ่13   

อุดหนุน โครงการจัดงาน  "วันท๎องถิ่นไทย 
ประจ าปี 2566" ให๎กับ อบต.กระแชง 
อ าเภอกันทรลักษ์  

3,000  อ าเภอกันทรลักษ์ กองการศึกษาฯ             

5 โครงการงานเทศกาลผลไม๎ 
และของดีอ าเภอกันทรลักษ์ 
*หน๎าท่ี 313 ล าดับที ่9   

อุดหนุนโครงการงานเทศกาลผลไม๎และ
ของดีกันทรลักษ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ให๎กับที่ท าการอ าเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศีสะเกษ 

20,000  อ าเภอกันทรลักษ์   กองการศึกษาฯ                                                           

 6 โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี  
*หน๎าท่ี 312 ล าดับที ่6  

อุดหนุน โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี 
ประจ างบประมาณ พ.ศ.2566 ให๎กับ
อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

12,000 อ าเภอกันทรลักษ์  กองการศึกษาฯ             

 7 โครงการจัดงานเทศกาลปีใหมํและ
งานกาชาดจังหวดั ศรสีะเกษ 
*หน๎าท่ี 312 ล าดับที ่7 

อุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลปีใหมํและ
งานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจ าปี 
2566 ให๎กับอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรี
สะเกษ 

5,000 อ าเภอกันทรลักษ์  กองการศึกษาฯ             

 รวม 7 260,000               
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี                  

1.1 กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง   
2.7 แผนงานงบกลาง  

 ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
*หน๎าท่ี 350 ล าดับที ่1 

จํายเงินเบี้ยยังชีพให๎แกํผูส๎ูงอายุท่ีมีสิทธิ
และภมูิล าเนาอยูํในเขต อบต.ทุํงใหญํและ
ได๎รับการขึ้นทะเบยีนผูม๎ีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู๎สูงอายุขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น    

14,119,200 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั                                                                       

2 เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส์ 
*หน๎าท่ี 350 ล าดับที ่3 

จํายเงินเบี้ยยังชีพให๎แก๎ผู๎ป่วยเอดส์ที่มี
ภูมิล าเนาอยูํในเขต อบต.ทุํงใหญํและได๎รับ
การพิจารณารับรองจากแพทย์วําเป็นโรค
ดังกลําว 

48,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพความพิการ 
*หน๎าท่ี 350 ล าดับที ่2 

จํายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให๎แกํผู๎ที่
ได๎รับการ ขึ้นทะเบียนคนพิการ และมี
ภูมิล าเนาอยูํในเขต อบต. ทุํงใหญ ํและมี
สิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  

4,953,600 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั             

 รวม 3 19,120,800               
 
  



- 23 - 

 

- 23 - 
 

แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
3. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้                   
1.1 กลยุทธ์ที่   ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   

 2.7 แผนงานการเกษตร  

 ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมการไถกลบ
ตอซั งและการท าน้ าหมั ก 
ชีวภาพ 
*หน๎าท่ี 362 ล าดับที ่29 

จัดโครงการอบรมการไถกลบตอซังและ
การท าน้ าหมักชีวภาพ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เชํน คําเบี้ยเลี้ยง 
คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและคํา
เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน คํา
ถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร ฯลฯ 

10,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั                                                                       

2 โครงการอบรมการเลี้ยงโคขุน 
*หน๎าท่ี 361 ล าดับที ่28 

จัดโครงการอบรมการเลี้ยงโคขุนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เชํน คําเบี้ยเลี้ยง 
คําอาหารกลางวัน คําอาหารวํางและคํา
เครื่องดื่ม คําวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน คํา
ถํายเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร ฯลฯ 

10,000 ต าบลทุํงใหญ ํ ส านักปลดั             

 รวม 2 20,000               
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แบบ ผด 02 

จ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสทิธิภาพ  

1.1 กลยุทธ์ ที่ 14 จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป    

 ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 คําใช๎จํายในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น   

เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารทอ๎งถิ่น  

30,000  ต าบลทุํงใหญํ  ส านักปลดั                                                                                     

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม    
ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู๎บรหิาร สมาชิก    
สภา พนักงานสํวนต าบล    
พนักงานจ๎างและผู๎น าชุมชน  
*หน๎าท่ี 382 ล าดับที ่36   

จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกฯ โดยมีคําใช๎จําย ประกอบด๎วย
คําอาหาร กลางวัน คําอาหารวํางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต๎น  

200,000 ต าบลทุํงใหญํ  ส านักปลดั              

3  โครงการอบรมให๎ความรู๎เรื่อง 
ขับรถรู๎กฎลดอุบัติเหตุ 
*หน๎าท่ี 374 ล าดับที ่18 

จัดโครงการอบรมให๎ความรู ๎เรื่อง ขับรถรู๎
กฎลดอุบตัิเหต ุโดยมีคําใช๎จําย
ประกอบด๎วย คําอาหารกลางวัน 
คําอาหารวํางและ เครื่องดืม่ ฯลฯ เป็นต๎น 

16,000 ต าบลทุํงใหญํ  ส านักปลดั              

4   โครงการอบรมให๎ความรู๎ด๎าน 
ก ฎ ห ม า ย เ บื้ อ ง ต๎ น ใ น 
ชีวิตประจ าวันแกํประชาชน 
*หน๎าท่ี 376 ล าดับที ่21  

จัดโครงการการอบรมให๎ความรู๎ด๎าน 
กฎหมายเบื้องต๎นในชีวิตประจ าวันแกํ 
ประชาชน โดยมคีําใช๎จําย ประกอบด๎วย 
คําอาหารกลางวันคําอาหาร วํางและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต๎น 

16,000  ต าบลทุํงใหญํ   ส านักปลดั                                                                                                  

5  โครงการส ารวจความพึง 
พอใจของผู๎รับบริการ  
*หน๎าท่ี 371 ล าดับที ่14 

จัดโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตํอการให๎บริการขององค์การ
บริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ  

30,000 ต าบลทุํงใหญํ   ส านักปลดั               

 รวม 5 292,000               
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แบบ ผด 02/1 

3. บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  เก้าอี้ท างาน  จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 5 ตัว  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

22,000 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั                                                                                                

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบตั้ งพื้ นหรื อแบบ
แขวน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 
บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

30,900 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั             

3  เครื่องปรับอากาศแบบแยก 
ส่ วน แบบตั้ งพื้ นหรื อแบบ 
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู  

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 24,000 
บีที ยู จ านวน 1 เครื่อง  
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

32,200 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั                                                                                         

4 ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง จัดซื้อตู้ เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ๆ 
ละ 8,000 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

16,000 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั             

6  โต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว 
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

8,000 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั             
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7  เก้าอี้ท างาน จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

3,000 อบต.ทุ่งใหญ่ กองคลัง             

8 เก้าอี้ท างานส าหรับผู้บริหาร จัดซ้ือเก้าอี้ท างานส าหรับผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

6,500 อบต.ทุ่งใหญ่ กองคลัง             

9 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง จ านวน 1 ตัว  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

5,000 อบต.ทุ่งใหญ่ กองคลัง             

10 โต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะท างาน พร้อมกระจก ให้กับ
พนักงานในสังกัดกองคลัง จ านวน 1 ตัว 
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

5,500 อบต.ทุ่งใหญ่ กองคลัง             

11 โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร จัดซื้อ โต๊ะท างานพร้อมกระจกให้กับ
ผู้บริหาร (ผอ.กองคลัง) จ านวน 1 ตัว  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

8,000 อบต.ทุ่งใหญ่ กองคลัง                                                                                                                 

12 เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบตั้ งพื้ นหรื อแบบ
แขวน ขนาด 26,000 บีทียู 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ขนาด 26,000 บีทียู จ านวน 1 ตัว  
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

36,300 อบต.ทุ่งใหญ่ กองคลัง             

13 เก้าอี้ท างาน จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

3,000 อบต.ทุ่งใหญ่ งานตรวจสอบ
ภายใน 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน   

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง จ านวน 1 ตู้  
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

8,000 อบต.ทุ่งใหญ่ งานตรวจสอบ
ภายใน 

            

15 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อตู้ เหล็ก 
แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้  
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  

5,700 อบต.ทุ่งใหญ่ งานตรวจสอบ 
ภายใน  

                                                                                                                            

16 โต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม กระจก จ านวน 2 
โต๊ะๆ ละ 5,500 บาท 
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์โดย

จัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

11,000 อบต.ทุ่งใหญ่ งานตรวจสอบ
ภายใน 

            

 รวม  16 212,500               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน           

1.2 แผนงานการศึกษา  

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เก้าอี้ท างาน จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิน่  

6,500 อบต.ทุ่งใหญ่ กอง 
การศึกษาฯ 

            

2 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน 
(ระบบ inverter) ขนาด 
18,000 บีทียู 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ 
inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 2 
เครื่องๆ ละ 33,500 บาท 
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564   

67,000 อบต.ทุ่งใหญ่ กองการศึกษาฯ             

3 โต๊ะท างาน จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

8,000 อบต.ทุ่งใหญ่ กองการศึกษาฯ             

4  ตู้เสื้อผ้า จัดซื้อตู้เสื้อผ้าให้กับ ศพด.ทุ่งใหญ่ จ านวน 
1 หลัง 
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น 

3,000 อบต.ทุ่งใหญ่ กองการศึกษาฯ             

 รวม 4 84,500               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกค์            

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
งานส านักงาน *(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ส านักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564   

17,000 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก  
ส าหรับงานประมวลผล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564   

22,000 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั             

3 เครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564   

7,500 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั             

4 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์
หรือ LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน   การ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564   

10,000 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั             
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกค์            

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป 

จัดซื้อสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 

3,000 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั             

6 สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบท่ี 2 

จัดซื้อสแกนเนอร์ส าหรับ งานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่  2 จ านวน 1 
เครื่อง  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 

27,000 อบต.ทุ่งใหญ่ ส านักปลดั             

7 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
One ส าหรับงานส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 

17,000 อบต.ทุ่งใหญ่ กองคลัง             

8 เครื่ องพิมพ์  Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ส ี

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ

จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564  

15,000 อบต. ทุ่งใหญ ่ กองคลัง             
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกค์            

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9  เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800  
VA  

จัดซื้อเครื่องส ารอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564   

2,500 อบต. ทุ่งใหญ ่ กองคลัง             

10 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน *(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ส านักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564   

17,000 อบต. ทุ่งใหญ ่ งานตรวจสอบ
ภายใน 

            

11 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564  

2,500 อบต. ทุ่งใหญ ่ งานตรวจสอบ
ภายใน 

            

 รวม 11 140,500               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกค์             

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

  ที่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในเขตต าบลทุ่งใหญ่ 
 *หน้าท่ี 259 ล าดับที ่41,42 
หน้าท่ี 260 ล าดับที ่46 หน้าท่ี 
269 ล าดับที ่96 
 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (1) เครื่องบันทึกภาพ จ านวน 1 เครื่อง 
 (2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคารจ านวน 
5 เครื่องๆ  
 (3) โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง 
 (4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 
ช่อง จ านวน 1 เครื่อง  
 (5) ตัวแปลงไฟเบอร์ออฟติก จ านวน 5 ชุด 
 (6) สายไฟเบอร์ออฟติก 3,000 เมตร 
 (7) สาย UTP LAN ภายนอก จ านวน 10เมตร
เมตรละ 30 บาท 
 (8) ตู้เหล็กกันน้ า จ านวน 5 ตู้  
 (9) ตู้เก็บเครื่องบันทึก จ านวน 1 ตู้ 
  (10) อุปกรณ์ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก จ านวน 1 ชุด  
 (11) ติดต้ังวางระบบ และอื่นๆ 20,000 บาท 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 

- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564  

- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

419,300 อบต. ทุ่งใหญ ่ ส านักปลดั             

 รวม 1 419,300               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกค์             

2.3 แผนงานการศึกษา   

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับ 
งานส านักงาน  

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงาน
ส านักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย กว่า 
19 น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 

17,000 อบต. ทุ่งใหญ ่ กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED  
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 

จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้า/นาที) 
จ านวน 2 เครื่อง 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 

17,800 อบต. ทุ่งใหญ ่ กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

3 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

จัดซื้อเครื่องส ารอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เครื่อง   
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564  

2,500 อบต. ทุ่งใหญ ่ กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

4 เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
งานส านักงาน *(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

จัด ซ้ือ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์  ส าหรับ งาน
ส านักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว) (ศพด.บ้านทุ่งใหญ่ ศพด.บ้านกระ
มอล และ ศพด.บ้านโคก) จ านวน 3 เครื่องๆ 
ละ 17,000 บาท  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 

51,000 ศพด.ทุ่งใหญ่/
กระมอล/โคก 

กอง 
การศึกษาฯ 
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกค์             

2.3 แผนงานการศึกษา   

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  ให้กับ 
ศพด.บ้านปะทาย จ านวน 1 เครื่อง  
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 

4,000 อบต. ทุ่งใหญ ่ กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที ่1 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 2 
เครื่อง (ศพด.บ้านปะทาย และ ศพด.บ้านโคก) 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 

17,800 ศพด.
ประทาย/โคก 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

7  เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800  
VA 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท (ศพด.
บ้านทุ่งใหญ ่และ ศพด.บ้านกระมอล) 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564  

5,000 ศพด. ทุ่งใหญ่/
กระมอล 

 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

            

 รวม 7 115,100               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกค์             

2.4 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง 
ถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จ านวน 
1 เครื่อง 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 

7,500 อบต. ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
สีชนิด Network แบบที่ 2 
(27หน้า/นาที) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด 
Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที) 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 26,000 บาท    
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร ์ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 

52,000 อบต. ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

 รวม 2 59,500               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
   
ที ่

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ชุดไมโครโฟนแบบไร้สายชนิด 
มือถือ 

จัดซ้ือไมโครโฟนแบบไร้สายชนิดมือถือ 
จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
  (1) ชนิดไมค์ไร้สาย : ไมค์คู่ 
  (2) ช่วงความถี่:803–806 MHz, UHF  
  (3) จ านวนช่องสัญญาณ:600 ช่อง  
  (4) ZRF POWER : <10mW   
  (5) ตอบสนองความถี่ : 40Hz-18kHz  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดย
จัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามทอ้งถิ่น 

7,000 อบต. ทุ่งใหญ ่ ส านักปลดั             

2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 55 นิ้ว 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)แบบ 
Smart TV ระดับความระเอียดจอภาพ 
3840*2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ ว  
จ านวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

23,000 อบต. ทุ่งใหญ ่ ส านักปลดั             

3 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 75 นิ้ว 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ด ี(LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความระเอียดจอภาพ 
3840*2160 พิ ก เ ซ ล  ข น า ด  75 นิ้ ว 
จ านวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

45,000 อบต. ทุ่งใหญ ่ ส านักปลดั             

 รวม 3 75,000               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
   
ที ่

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบ
ต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 

จัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็นแบบต่อ
ท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง  
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

23,000 อบต. ทุ่งใหญ ่ ส านักปลดั             

 รวม 1 23,000               
 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน  
   
ที ่

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องตัดหญ้า จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 
2 เครื่องๆ ละ 10,600 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

21,200 อบต. ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

2  เครื่องท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ  จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น แบบต่อท่อประปา 
ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 1 เครื่อง 
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

14,600 อบต.ทุ่งใหญ่ กองช่าง             

3 ตู้เย็น ขนาด 7 บิกฟุต จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 บิกฟุต จ านวน 1 ตู้  
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

8,500 อบต.ทุ่งใหญ่ กองช่าง             

 รวม 3 44,300               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน    
   
ที ่

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  เครื่องเจียรไฟฟ้า จัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้าจ านวน 2 ตัวๆ 
ละ4,850 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
ดังนี ้
(1) ส าหรับงานเจียร งานขัด ตกแต่ง
ผิวช้ินงาน 
 (2) ใช้ได้ทั้งวัสดุไม้, โลหะ, แผ่นยิปซั่ม, แผ่น
ไฟเบอร์, พลาสติก หรือท่อ PVC เป็นต้น 
(3) ก าลังไฟ 840 วัตต์  
(4) แบบสวิทช์ข้าง  
(5) ความเร็วรอบตัวเปล่าไม่น้อยกว่า (rpm) 
11,000  รอบ/นาท ี
(6) เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร 100 มม. (4") 
 (7) เหมาะส าหรับการใช้งานทั้งผู้ถนัดซ้าย
และขวา 
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
จัดซื้อตามราคาและ คุณลักษณะตามทอ้งถิ่น 

9,700 อบต.ทุ่งใหญ่ กองช่าง             
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน    
   
ที ่

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2  เครื่องเจียรไร้สาย  จัดซื้อเครื่องเจียรไร้ สาย จ านวน 1 ตัว 
โดยมีคณุลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้ 
  (1) เครื่องเจียรไร้สายไร้แปรง ถ่าน 
(เครื่องเปล่า) ส าหรับงาน เจียร งานขัด 
ตกแต่งผิวช้ินงาน  
  (2) ใช้ได้ทั้งวัสดุไม้, โลหะ, แผ่นยิปซั่ม, 
แผ่นไฟเบอร์, พลาสติก หรือท่อ PVC 
เป็นต้น 
  (3) ก าลังไฟ 18 V 
  (4) แบบสวิทซ์บีบ 
  (5) ความเร็วรอบในการโหลดไม่น้อย
กว่า 8,500 รอบต่อนาที 
(6) ขนาดของแผ่นเจียร 4 นิ้ว (100 มม.)
(7) แบตเตอรี่มีก าลังไฟไม่น้อย กว่า 18 
V 3.0 Ah 
  (8) มีแบตเตอรี่อย่างน้อยไม่น้อย กว่า 2 ก้อน 
  (9) มีแท่นชาร์จแบตเตอร์รี่ 
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดย
จัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามทอ้งถิ่น 

17,265 อบต. ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
5. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน    
   
ที ่

ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 เครื่องตบดิน จัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 3 เครือ่งๆ ละ 
21,000 บาท  
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

63,000 อบต.ทุ่งใหญ่ กองช่าง             

4 เครื่องเลื่อยเหล็กแบบชัก จัดซื้อเครื่องเลื่อยเหล็กแบบชัก จ านวน 
1 ตัว  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภณัฑ์ 
โดยจัดซื้อตามราคาและ คุณลักษณะตามท้องถิ่น 

28,700 อบต.ทุ่งใหญ่ กองช่าง             

5  สว่านกระแทกไร้สาย  จัดซื้อสว่านกระแทกไร้ สาย จ านวน 2 
ตัวๆ ละ 8,910 บาท  
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดย
จัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามทอ้งถิ่น 

17,820 อบต.ทุ่งใหญ่ กองช่าง             

6 สว่านโรตารี่ 3 ระบบ จัดซื้อสว่านโรตารี ่3 ระบบ จ านวน 1 ตัว 
- ไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ โดย
จัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามทอ้งถิ่น 

16,980 อบต.ทุ่งใหญ่ กองช่าง             

 รวม 6 153,465               
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จ านวนครุภัณฑ์ วัสดุ ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการจัดท าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่
ประเภทวัสด ุ

1. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว       
 1.1 แผนงานการศึกษา  

   
ที ่

วัสดุ 
รายละเอียดของวัสดุ 

ที่ด าเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
- โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 
847 คนจ านวน 260 วัน  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
จ านวน 276 คน จ านวน 260 วัน 

2,238,284 อบต.ทุ่งใหญ่ กองการศึกษาฯ             

 รวม 1 2,238,284               
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพ 
เพื่อคัดกรองโรคเบาหวานและ 
โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน  

รายละเอียดโครงการ   
1. ค่าอาหารกลางวัน อสม.และเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในการออกคัดกรองกลุม่เสี่ยงทุก
หมู่บ้าน จ านวน 73 คนๆ ละ 1วัน วันละ 50 
บาท เป็นเงิน 3,650 บาท 

2. ค่าอาหารว่าง อสม.ในการด าเนินการออกคัด
กรองกลุ่มเสี่ยงทุกหมู่บ้าน จ านวน 73 คนๆ
ละ 1 วันๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 
1,825 บาท 

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ  
1. ตรวจคัดกรองในประชาชนอายุ 35-70 ปี 

โดยการตรวจร่างกายทั่วไป ช่ังน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง วัดรอบเอววิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย 
ตรวจวัดความดันโลหติ ตรวจหาระดับ
น้ าตาลในเลือด ตรวจฟัน ตรวจสายตา 

กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชน อายุ 35-70 ปี 

5,475 ศาลาประชาคม 
หมู่บ้าน 7 หมู ่

รพ.สต.โคก             
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการอบรมพัฒนาความรู้
เรื่องโรคมะเร็งเต้านม รู้เร็ว  
รู้ไว รักษาได ้

รายละเอียดโครงการ  
1. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 80 คนๆละ 1 วัน วันละ 50 บาท 
เป็นเงิน 4,000 บาท 

2. ค่าอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 80 
คนๆ ละ 1 วันๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็น
เงิน 4,000 บาท  

3. ค่าวิทยากร 1 คนๆละ 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท 
เป็นเงิน 2,400 บาท 

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ  
- อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายเรื่องโรคมะเร็ง

ปาก มดลูก และมะเร็งเต้านม สาธิตวิธีการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

กลุ่มเป้าหมาย 
- สตรีทีม่ีอายุ 30 ปี ข้ึนไป/สตรีที่มคีวามเสีย่ง

จ านวน 80 คน 

10,400 รพ.สต.โคก รพ.สต.โคก             
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 จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการอบรมเครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภคและอาหาร
ปลอดภัย 

รายละเอียดโครงการ   
1. อาหารว่างผู้อบรม จ านวน 92 คน 2 มื้อๆ 

ละ 25 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท  
2. อาหารกลางวันผู้อบรม จ านวน 92 คน 1 มื้อ

มื้อละ 50 บาท เป็นเงิน 4,600 บาท  
3. วิทยากร 1 คน 4 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็น

เงิน 2,400 บาท 
กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ  
1. อบรมให้ความรู้เรื่อง งานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านอาหารและยา  
2. อบรมเรื่องเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

ร้านค้า/ร้านช าอบรมเรื่องการอ่านฉลากยา/
ฉลากสินค้า 

กลุ่มเป้าหมาย 
- อสม. จ านวน 68 คน 
- ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านช า จ านวน 24 คน

รวม 92 คน 

11,600 รพ.สต.โคก รพ.สต.โคก             
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพข้ัน
พื้นฐานและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

รายละเอียดกิจกรรม      
1. ค่าอาหารว่างผูเ้ข้ารับการอบรมจ านวน 80 

คน 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 

80 คน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท เป็น เงิน 
4,000 บาท 

3. ค่าวิทยากร 1 คนๆ 600 บาท 4 ชม. เป็น
เงิน 2,400 บาท 

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ   
1. อบรมฟื้นฟูความรู ้การช่วยฟื้นคืนชีพข้ัน

พื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
2. ฝึกปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพด้วยวธิี CPR 
กลุ่มเป้าหมาย  
- อสม. จ านวน 68 คน,ประชาชนท่ัวไป 12 คน 

รวม 80 คน 
ผลการปฏิบัติกิจกรรม  
- ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง 

10,400 รพ.สต.โคก รพ.สต.โคก             
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอบรมควบคุมและ
ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ใน
เด็ก 0-5 ปี ปีงบประมาณ 
2566 
 
 
 
 
 
จัดโครงการ 2 วัน 

รายละเอียดกิจกรรม  
1. ค่าอาหารว่างผูเ้ข้ารับการอบรมจ านวน 50 

คน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท 2 วัน เป็นเงิน 
5,000 บาท 

2. ค่าอาหารกลางวันผู้เอบรมจ านวน 50 คน 1 
มื้อๆ ละ 50 บาท 2 วัน เป็นเงิน 5,000 บาท 

3. ค่าวิทยากร 1 คน 600 บาท 4 ชม. เป็นเงิน 
2,400 บาท 

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ  
1. อบรมผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เรื่องสถานการณโรค มือเท้า ปาก อาการ 
และวิธีการป้องกัน 

2. ร่วมกันท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กลุ่มเป้าหมาย  
- ผู้ปกครองเด็ก ศพด.บ้านโคก จ านวน 45 คน  
- ผู้ปกครองเด็ก ศพด. ร่องตาซุนห้วยไม้งาม 

จ านวน 45 คน 
- ครู ศพด. บ้านโคก/ครู ศพด. ร่องตาซุนห้วย

ไม้งามรวม 10 คนรวม  
รวมกลุม่เป้าหมาย 100 คน 

12,400 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคก/

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กร่องตาซุน

บ้านห้วยไม้งาม 

รพ.สต.โคก             
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการเฝ้าระวังสารพิษ
ตกค้างในเลือกเกษตรกร
ปลอดโรคผู้บริโภคปลอดภัย 

รายละเอียดกิจกรรม      
1. ค่าอาหารว่างผูเ้ข้ารับการอบรมจ านวน 80 

คน 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม   

จ านวน 80 คน มื้อละ 50 บาท เปน็เงิน  
4,000 บาท 

3. ค่าวิทยากร 1 คน 600 บาท 2 ชม. เป็นเงิน
1,200 บาท 

กจิกรรมที่เกิดจากโครงการ  
1. อบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องภัยอันตราย

จากสารเคมีทางการเกษตรและวิธกีารปฐม
พยาบาลเบื้องต้นหากสมัผสัสารเคมี  

2. กิจกรรมตรวจสารเคมีในเลือดเกษตรกร 
กลุ่มเป้าหมาย 
- ประชาชนท่ัวไป อายุ 15-70 ปีจ านวน 80 คน 

9,200 ศาลาประชาคม 
บ้านร่อง 
หมู่ที่ 2 

รพ.สต.โคก             
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ  
และพัฒนาเครือข่ายทีมเฝ้า  
ระวังสอบสวนโรค (SRRT) 

รายละเอียดกิจกรรม   
1. ค่าอาหารว่างผูเ้ข้ารับการ อบรมจ านวน 68 

คน 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 

68 คน 1 มื้อๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 3,400 
บาท  

3. ค่าวิทยากร 1 คนๆ 600 บาท 4 ชม. เป็น
เงิน 2,400 บาท 

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ  
1. อบรมฟื้นฟูความรู้ให้ อสม.เรื่องการป้องกัน

และควบคมุโรคติดต่อน าโดยแมลงและโรค
อุบัติใหม่  

2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดิน
หายใจ  

3. อบรมการสวมให้อุปกรณ์ป้องกันหากเกิดโรค
ระบาดในพ้ืนท่ี 

กลุ่มเป้าหมาย  
- อสม. จ านวน 68 คน 

9,200 รพ.สต.โคก รพ.สต.โคก             
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการ ฟ.ฟันยิ้มสวย ย. ยิม้
ใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอาย ุ

รายละเอียดกิจกรรม      
1. ค่าอาหารว่างผูเ้ข้ารับการอบรม จ านวน 70 

คน 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 

80 คน 1 มื้อ มื้อละ 70 บาท เป็น เงิน 
3,500 บาท 

3. ค่าวิทยากร 1 คนๆ 600 บาท 4 ชม. เป็น
เงิน 2,400 บาท  

กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ   
1. กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ 
2. อบรมให้ความรู้ผูสู้งอายุเรื่องฟันและการดูแล

รักษาสุขช่องปาก โดยเจ้าหน้าที่ทันตะ
สาธารณสุข 

ผลการปฏิบัติกิจกรรม  
- ผู้สูงอายสุามารถดู และสุขภาพช่องปากของ

ตนเองได้อย่างถูกวิธ ี
กลุ่มเป้าหมาย  
- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 70 คน 

9,400 รพ.สต.โคก รพ.สต.โคก             
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการรณรงค์ควบคุม
ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตบั 

รายละเอียดโครงการ   
- ค่าอาหารกลางวัน 127 คน×50 บาท×1 มื้อ 

เป็นเงิน 6,350 บาท  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 127 คน×25 

บาท×1 มื้อ เป็นเงิน 3,175 บาท 
- ค่าตอบแทนวิทยากรจ านวน 1 คน×2 ช่ัวโมง× 

600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
กจิกรรมที่เกิดจากโครงการ  
1. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิและวิธีการ

ป้องกันรักษา  
2. กิจกรรมการตรวจหาไข่พยาธ ิ
กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นท่ี

รับผิดชอบหมู่บ้านต้นแบบลดโรคหนอนพยาธิ
ประจ าปี 2566 บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ 14 
และบ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11 จ านวน 127 
คน 

10,725 รพ.สต.โคก รพ.สต.โคก             
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการขยับกายสบายชีวิต
ด้วยฤษีดัดตน 

รายละเอียดของโครงการ  
1. ค่าอาหารว่างผูเ้ข้ารับการอบรมจ านวน 68 

คน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 3,400 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้ารับการอบรม จ านวน 68 

คน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท เปน็เงิน 3,400 บาท  
3. ค่าวิทยากร 1 คน 600 บาท 4 ชม. เป็นเงิน 

2,400 บาท 
กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ  
1. อบรมฟื้นฟูและสาธิตการออกก าลงักายเพื่อ

สุขภาพด้วยท่าฤาษดีัดตนแก่แกนน า
อาสาสมัครสาธารณสุข 

2. ผู้ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ (กลุ่มแกนน า) 
สาธิตและเป็นผู้น าในการออกก าลงักายด้วย
ท่าฤาษีดัดตน แกป่ระชาชน ในแต่ละหมู่บา้น 

3. ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย  
- อสม. จ านวน 68 คน 

9,200 รพ.สต.โคก รพ.สต.โคก             
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคก        

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11  โครงการส่งเสริมความฉลาด
ทางอารมณ์ในเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

รายละเอียดกิจกรรม   
1. ค่าอาหารว่างผูเ้ข้ารับการอบรมจ านวน 50 

คน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท  
2. ค่าอาหารกลางวันผูเ้ข้ารับการอบรม จ านวน 50 

คน 1 มื้อ มื้อละ 50 บาท เปน็เงิน 2,500 บาท  
3. ค่าวิทยากร 1 คนๆ 600 บาท 4 ชม. เป็น

เงิน 2,400 บาท  
กิจกรรมที่เกิดจากโครงการ  
1. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการส่งเสริม

พัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ในเด็ก
เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

2. ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาการและความฉลาด
ทางอารมณ์ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
โดยได้รับการเฝ้าระวังและส่งเสริมความ
ฉลาดทางอารมณ ์

กลุ่มเป้าหมาย 
- ผู้ปกครองเด็ก 0-5 ปี จ านวน 50 คน 

7,400 รพ.สต.โคก รพ.สต.โคก             

 รวม 11 105,400               
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

2. โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วันคริสตม์าสและวันปีใหม ่ จัดกิจกรรมวันครสิตม์าสและวันปใีหม่ให้
นักเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 

4,000 โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32) 

โรงเรียนบ้าน
โคก 

                                     

2 ค่ายวิชาการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ค่ า ย วิ ช า ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมการปฐมวัยให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 

5,000 โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32) 

โรงเรียนบ้าน
โคก 

            

3 ค่ายทักษะพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมค่ายทักษะพัฒนาอาชีพให้
นักเรียนบ้านโคก (อพปส.32) 

10,000 โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32) 

โรงเรียนบ้าน
โคก 

            

4 วันภาษาไทยและวันสุนทรภู ่ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและสนทรภู่ให้
นักเรียนโรงเรียนบา้นโคก (อสพป.32) 

6,000 โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32) 

โรงเรียนบ้าน
โคก 

            

5 วันวิทยาศาสตร ์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน
บ้านโคก (อสพป.32) 

4,000 โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32) 

โรงเรียนบ้าน
โคก 

            

6   โรงเรียนวิธีพุทธ/ค่ายพุทธ
ธรรม 

จัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ/ค่ายพุทธ
ธรรม (ป.1-ป.6) ให้นักเรียนโรงเรียนบ้าน
โคก (อสพป.32) 

40,000  โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32) 

โรงเรียนบ้าน
โคก 

            

7 กีฬาสีภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนให้ 
นักเรียนโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 

20,000  โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32) 

โรงเรียนบ้าน
โคก 

            

8 ค่ายเสริมทักษะชีวิต จัดกิ จกรรมค่ าย เส ริ มทั กษะ ชีวิ ต ให้
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 

30,000 โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32) 

โรงเรียนบ้าน
โคก  

            

9 วันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้นักเรียน
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 

5,000 โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32) 

โรงเรียนบ้าน
โคก  

            
 

 รวม 9 124,000               
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

3. โรงเรียนบ้านปะทาย 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วัดผลและประเมินผล 1. จัดหา ปพ.1-3 
2. จัดหา ปพ.5 ปพ.8 

5,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

2 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 1. เยี่ยมบ้าน/ติดตามนักเรียน 
2. ปัจฉิมนิเทศ 3. แนะแนว คัดกรอง ส่งต่อ 

5,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

3 พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ฯ 

จัดหาวัสดุและสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน 

22,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

4 พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

จัดหาวัสดุและสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน 

22,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

5 พัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อังกฤษ 

จัดหาวัสดุและสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน 

22,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

6 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้แบบ
บูรณาการ 

จัดหาวัสดุและสื่อเพื่อใช้ในการเรยีนการ
สอน 

74,800 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

7 ระบบประกันคณุภาพ
การศึกษา 

งานประกันคุณภาพ 0 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

8 พัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. อบรม/พัฒนา/สัมมนา 
2. ศึกษาดูงาน 
3. PLC/PLN/Site Visit) 

30,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

9 ปรับปรุงซ่อมแซมครภุัณฑ์ฯ 1. จัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 
2. ซ่อมแซมครภุัณฑฯ์ 

60,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

10 พั ฒ น า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

1. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2. ทาสีอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
3. จ้างปรับปรุงระบบน้้าในโรงเรียน 

50,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 
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จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ปรับปรุงระบบและการ
ประเมินผลการควบคมุภายใน 

จัดท้าเอกสารควบคุมภายใน 0 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

12 พัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ส้าหรับปรับปรุงสนาม 8,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

13 จัดหาวัสดุส้านักงานเพื่อ
สนับสนุน 

จัดหาวัสดุส้านักงาน ประจ้าปีงบประมาณ 60,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

14 สนับสนุนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 

1. ประชุมผู้ปกครอง 
2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

7,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

15 ระบบสาธารณูปโภคใน
สถานศึกษา 

1. ค่าไฟฟ้า 
2. ค่าอินเตอร์เน็ท  3. ค่าไปรษณยี์ 

96,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

16 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อ
การมีสุข 

1. งานอนามัย 
2. งานภาวะโภชนาการ 

5,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

17 จ้างบุคคลท้าความสะอาดและ
ดูแล 

จ้างบุคคลท้าความสะอาด 45,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

18 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 
 

โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

19 จ้างท้าความสะอาดเครื่อง
กรองน้้า 

จ้างท้าความสะอาดเครื่องกรองน้้า 13,970 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

20 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

1. กิจกรรมกีฬาและการออกก้าลังกาย 
2. กิจกรรมจติอาสา 

20,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

21 ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

6,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

 



- 56 - 
 

- 56 - 
 

จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 ค่ายเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู ้

ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งการ
เรียนรู ้   
1. ค่ายวิทยาศาสตร ์
2. กิจกรรมวันภาษาไทย 

12,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

23 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วย
กระบวนการจิตศึกษา 

1. จัดหาสมุดบันทึกกิจกรรมจิตศึกษา 
2. กิจกรรมแนะแนว 

0 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

                                     

24 เปิดบ้ านสร้ างการ เรี ยนรู้ สู่
ทักษะ 

ปิด ควอเตอร์ 1-4 30,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

25 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมบ้านวิทย์และบูรณาการ 5,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

26 พัฒนาทักษะวิชาการสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. ถ่ายเอกสารข้อสอบต่างๆ 
2. การแข่งขันทักษะวิชาการระดบักลุ่ม/
เขต/ภาค 
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/
สอบ O-NET 

10,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

27 เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ - เครื่องแบบนักเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  
- ค่าหนังสือเรียน 

132,939 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

28 จัดสรรเงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 

1. จัดหาอาหารกลางวันส้าหรับนกัเรียน 
ม.1-3       
2. จัดซื้อชุดส้าหรับนักเรยีน 

442,634 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            

29 จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษฯ 

ค่าครองชีพ นักเรียนทุนเสมอภาค 2.64 
ค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค 1.65(1) 

280,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

            



- 57 - 
 

- 57 - 
 

จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 เสรมิสร้างสมรรถนะความเป็น
ผู้น้าของผู้เรยีน 

1. เพาะเห็ดนางฟ้า 
2.  เลี้ยงไก่พันธ์ไข่   3. เลี้ยงปลาดุก 
4. ปลูกผักปลอดสารพิษ 
5. จัดซื้ออุปกรณ์การเกษตร 

13,000 โรงเรียนบ้าน
ปะทาย 

โรงเรียนบ้าน
ประทาย 

                                     

 รวม 30 1,487,343               
 

  



- 58 - 
 

- 58 - 
 

จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ท่ีอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

4. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บ ารุง) 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ในโรงเรียน 

กิจกรรม/วิธีด าเนินการ  
1. กิจกรรมทันตสุขภาพ  

- จัดซื้อแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้กับนักเรียนทุกคน 
- นักเรียนทุกระดับช้ันแปรงฟันหลังทานอาหาร

กลางวันทุกวัน  
- ตรวจฟันนักเรยีนโดยครูอนามัย ร่วมกับครูประจ้า

ช้ันภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
2. กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก  

- เสียงตามสาย  
- จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  
- เดินรณรงค์ให้ความรู้และก้าจดัแหล่งเพาะพันธ์ุ

ยุงลายในบริเวณโรงเรียนและเขตบริการของ
โรงเรียนหมู ่4,5,9,16,17 

3. กิจกรรมให้บริการอนามัยในโรงเรียน 
- ปรับปรุงห้องพยาบาล ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ให้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนท่ีเจ็บป่วย 
- จัดซื้อเวชภณัฑ์ยาให้เพยีงพอต่อความต้องการ 

4.กิจกรรมป้องกันยาเสพตดิ 
- เสียงตามสาย 
- อบรมให้ความรู้โดยบุคลากรครูวดีทีัศน์ ป้ายนิเทศ 

5. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
6. จัดซื้อเครื่องกรองน้้าในโรงเรียนวิธีด าเนินการ 

1. จัดท้าแผนปฏิบตัิการ/ตัวช้ีวัด 
2. ประชุมวางแผน 
3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
4. ด้าเนินงานตามโครงการ 
5. ติดตามและประเมินผล 

 
 

8,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

โรงเรียน 
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 
(คุรุราษฎร์บ้ารุง) 

โรงเรียน 
บ้านทุ่งใหญ่ม่วง 
(คุรุราษฎร์บ้ารุง) 

            

 รวม 1 18,000               
 



- 59 - 
 

- 59 - 
 

จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

5. โรงเรียนบ้านกระมอลฯ 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการหนูน้อยฟันสวย  
ยิ้มใส ห่างไกลฟันผ ุ

1. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการแปรงฟัน
และการดูแลสุขภาพช่องปาก 

2. กิจกรรมฝึกทักษะการแปรงฟันอยา่งถูก
วิธีตามช่วงวัย 

10,000 โรงเรียน 
บ้านกระมอลฯ 

โรงเรียน 
บ้านกระมอลฯ 

   

         

2 โครงการสร้างเสรมิสุขภาพ
นักเรียนแบบองค์รวมสุขภาพดี
ชีวีมีสุข 

การให้ความรู้นักเรียนในเรื่อง 
1. การปฐมพยาบาลช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน

พื้นฐาน (CPR) 
2. อาหารและโภชนาการอาหารดี ชีวิมีสุข 
3. หลัก 3อ 2ส 1ฟ 1ฉ 

10,000 โรงเรียน 
บ้านกระมอลฯ 

โรงเรียน 
บ้านกระมอลฯ 

   

         

 รวม 2 20,000               

 
6. โรงเรียนบ้านปะทาย 

ที ่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อยาสามัญและเครื่องปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

1. จัดซื้อยาสามัญและเครื่องปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

10,000 โรงเรียน 
บ้านประทาย 

โรงเรียน  
บ้านประทาย 

    
        

 รวม 1 10,000               

 



- 60 - 
 

- 60 - 
 

จ านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ที่ด าเนินงานในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ 
กรณีหน่วยงานราชการอื่น ที่อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงหินคลุก
สายบ้านโคก หมู่ที่ 1 เชื่อมต าบล
พราน 

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย
บ้านโคก หมู่ท่ี 1 เชื่อมต าบลพราน 

498,000 บ้านโคก หมู่ที่ 1 
เช่ือมต าบลพราน 

อบจ.ศก.                                      

 รวม 1 498,000               
 


