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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
เรื่อง  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  

เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 
---------------------------------------- 

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
เรียบร้อยแล้ว 
 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22(3) จึงอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ รายละเอียดแนบท้าย
ประกาศนี้ 
 จึงประกาศให้ทราบด้วยท่ัวกัน 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี   10   เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 
   (ลงชื่อ)  
    (นายสนิทใจ จินดาชาติ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2561 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
------------------------------------------------------ 

เหตุผลและความจําเป็น 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา 
รายละเอียดท่ีปรากฏในโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้อ  22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีได้ ให้ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ี
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

(3) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
ต่อไป  

ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ไปแล้วเม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้ว แต่เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มีความจําเป็นท่ีจะดําเนินการตามโครงการพัฒนาเพ่ิมเติม และมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลของโครงการพัฒนาเพ่ือสอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด และเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล จึงได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.2561 
ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและเพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหา ความจําเป็น ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกท้ังยังใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณในแต่
ละปีงบประมาณต่อไป 
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บัญชีบัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.07) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) โครงการ  (บาท) 

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                     

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 18 5,521,000 15 3,411,200 13 2,400,000 46 11,332,200 
  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี           
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 1 100,000 0 0 0 0 1 100,000 
  2.2 แผนงานการศึกษา 0 0 3 600,000 0 0 0 0 3 600,000 
  2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 17,000 7 596,600 7 561,600 7 561,600 22 1,736,800 
  2.4 แผนงานการสาธารณสุข 0 0 2 135,000 2 125,000 2 125,000 6 385,000 
  2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 1 3,000 1 3,000 1 3,000 3 9,000 
  2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  2.7 แผนงานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองได้           
  3.1 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีประสิทธิภาพ           
  4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 1 30,000 1 25,000 2 55,000 

รวม 1 0 32 6,955,600 26 4,130,800 24 3,114,600 83 1,4218,000 
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บัญชีรายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม (ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่
(จํานวน  26  โครงการ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรางระบายน้ํา สายหน้าบ้าน
นายสมศรี สารศาสตร์ – ไปทาง
บ้านนางวิชัย จันเปรียง  
(บ้านโคก หมู่ที่ 1) 

ป้องกันน้ําท่วมและ
ระบายน้ําขังในช่วงน้ํา
หลาก 

กว้าง 1.10 เมตร ยาว 118 เมตร 0 300,000 0 0 จํานวนรางระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายนายยศ 
ครองเชื้อ  
(บ้านร่อง หมู่ที่ 2)  

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร  0 296,000 100,000 0 จํานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ําสายหน้า
โรงเรียนบ้านปะทาย  
(บ้านปะทาย หมู่ที่ 3) 

ป้องกันน้ําท่วมและ
ระบายน้ําขังในช่วงน้ํา
หลาก 

ท่อระบายน้ําขนาด Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 46 บ่อ 
ระยะทางยาว 450 เมตร 

0 500,000 400,000 100,000 จํานวนรางระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังวัด
บ้านม่วง  
(บ้านม่วง หมู่ที่ 5) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 284 เมตร ไมม่ี
ไหล่ทางลูกรัง หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 852 ตร.ม. 

0 300,000 211,200 100,000 จํานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าแปลง
เกษตรสายทุ่งโตนด 
(บ้านตาซุน หมู่ที่ 8) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร 0 300,000 500,000 500,000 จํานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกตลอด 
(บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 751 เมตร ไมม่ีไหล่
ทางลูกรัง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,004.00 ตร.ม. 

0 300,000 500,000 500,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

7 เจาะบ่อบาดาลระบบประปา
หมู่บ้าน 
(บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9) 

เพื่อประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

เจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ Ø 6 นิ้ว กรุ
บ่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 ความลึก 25-
35 เมตร 

0 45,000 0 0 ระบบประปาได้
มาตรฐานขึ้น 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

กองช่าง 

8 วางท่อระบายน้ํา 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11) 

ป้องกันน้ําท่วมและ
ระบายน้ําขังในช่วง
น้ําหลาก 

ท่อระบายน้ําขนาด Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 54 บ่อ 
ระยะทางยาว 526 เมตร 

0 500,000 500,000 500,000 จํานวนรางระบาย
น้ําที่เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลง
เกษตร สายวัดป่าบ้านโคกใต้
พัฒนา หมู่ที่ 14 (โรงปุ๋ย) 
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร  0 
(ปี60:300,000) 
(ปี59:500,000) 

372,000 0 0 จํานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล.สายนางลําไพ 
กายชาติ – บ้านนางไพรัตน์ พลศร ี
(บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 0 150,000 150,000 100,000 จํานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลา
ประชาคม – น้ําล้น 
(บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 0 150,000 150,000 100,000 จํานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ก่อสร้างถนน คสล.สายที่ทําการ
ตํารวจชุมชน-ตําบลรุง 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร  0 500,000 500,000 500,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนน คสล. สายไปนาตา
โอด ข้างบ้านนายพัสกร คูณพันธ์ 
ไปทางนายวิจิตร แก้วด ี
(บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หรอื
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

0 500,000 400,000 0 จํานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีิตที่ดี        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี       
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี          
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง 
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 

เพื่อให้หมู่บ้านมีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

จัดทําป้ายชื่อครัวเรือน จํานวน 122 ครัวเรือน  0 100,000 0 0 ร้อยละ 80 ของ
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

หมู่บ้านมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

สํานักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีิตที่ดี        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี       
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี          
     2.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  บ้านโคก 

เพื่อเด็กนักเรยีนมี

สถานที่ที่สะดวกและ

เอื้อยอํานวยต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด  
กว้าง  5.70  เมตร  ยาว  8.00 เมตร 
โครงหลังคาเหล็ก  พร้อมปูกระเบื้องพื้น 

0 200,000 0 0 จํานวนสถานที่ที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรยีนมี

สถานที่ที่สะดวกและ

เอื้อยอํานวยต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

กองช่าง 

2 ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  บ้านทุ่งใหญ ่

เพื่อเด็กนักเรยีนมี

สถานที่ที่สะดวกและ

เอื้อยอํานวยต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด
กว้าง  2.50  เมตร  ยาว  12.00  เมตร 

0 200,000 0 0 จํานวนสถานที่ที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรยีนมี

สถานที่ที่สะดวกและ

เอื้อยอํานวยต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

กองช่าง 

3 ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  สังกัด อบต.ทุ่งใหญ ่

เพื่อเด็กนักเรยีนมี

สถานที่ที่สะดวกและ

เอื้อยอํานวยต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
กว้าง  3.70  เมตร  ยาว  14.00  เมตร 
โครงหลังคาเหล็ก  พร้อมปูกระเบื้องพื้น 

0 200,000 0 0 จํานวนสถานที่ที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรยีนมี

สถานที่ที่สะดวกและ

เอื้อยอํานวยต่อการ

จัดการเรียนการสอน 

กองช่าง 



ผ 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 หน้า 9 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี        

2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

1. เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้สมาชิก อปพร. สามารถ
ช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2. เพื่อบรรเทาและลดความสญูเสยีกรณีเกิด
ภัยพิบัติหรือสาธารณภัยต่างๆ 

3. เพื่อเพิ่มกองกําลังฝ่ายพลเรือนสําหรับ
ช่วยเหลืองานภาครัฐในด้านต่างๆ 

4. เพื่อตอบสนองนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ในการเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายการป้องกันภัย 

5. เพื่อให้การดําเนินงานของกิจการป้องกัน
ภัยเป็นไปอย่างแพร่หลายและมมีาตรฐาน 

จัดฝึกอบรม
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่เขตปกครอง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ ่
จํานวน 4 รุ่นๆ ละ 
69 คน 

320,000  320,000   320,000 320,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

1. อาสาสมัครที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไปแล้วสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างถูกต้อง 

2. อาสาสมัครที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไปแล้ว มีความ
มั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเอง
มากขึ้น 

3. อาสาสมัครที่ผ่านการ
ฝึกอบรมไปแล้ว สามารถ
บรรเทาสาธารณภัยและลด
ความสูญเสียกรณีเกิดภัย
พิบัติ สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

สํานักงาน
ปลัด 

(งานป้องกนัฯ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

1. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

3. เพื่อให้เป็นจุดแวะพักแก่ประชาชนได้
ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าระหว่างการ
เดินทาง 

4. เพื่อลดอุบัตเิหตุทางถนนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ให้มี
น้อยที่สุด 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลทุ่งใหญ ่

0 95,000 95,000 95,000 ลดจํานวน
อุบัติเหตุในเขต
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

1. สร้างความมั่นใจ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2. ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

3. สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชน 

4. ป้องกันเหตุสาธารณภัยและ
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
ทันท่วงที 

สํานักงาน
ปลัด 

(งานป้องกนัฯ) 

 

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

1. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความ
ตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

3. เพื่อให้เป็นจุดแวะพักแก่ประชาชนได้
ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าระหว่างการ
เดินทาง 

4. เพื่อลดอุบัตเิหตุทางถนนในเขตตาํบล
ทุ่งใหญ่ 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลทุ่งใหญ ่

0 95,000 95,000 95,000 ลดจํานวน
อุบัติเหตุในเขต
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

1. สร้างความมั่นใจ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

2. ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

5. สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชน 

6. ป้องกันเหตุสาธารณภัยและ
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้
ทันท่วงที 

สํานักงาน
ปลัด 

(งานป้องกนัฯ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น
แก่ประชาชน  

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้ 
ความเข้าใจด้านการป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัยสามารถแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้เมื่อประสบเหตุอัคคีภัย 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ 
ความสามารถดา้นการป้องกันภัยและ
ระงับอัคคีภัยและสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ประชาชนและเครือข่าย
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมคีวามรู้
ความเข้าใจในหลักการสอนและ
เทคนิคการสอนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและ
ระงับอัคคีภัยในสถานที่ต่างๆ  

4. เพื่อสร้างวิทยากรประจําท้องถิ่นให้
ความรู้แก่ประชาชน ด้านการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

ฝึกอบรมผู้นําชุมชน 
เยาวชน ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ 
ประชาชนในเขต
พื้นที่ตําบลทุ่งใหญ่ 
จํานวนอย่างน้อย 
34 คน จํานวน 3 
รุ่น 

0 10,800 10,800 10,800 จํานวนผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมี
ความรู้ความสามารถ มี
ความเข้าใจสามารถเป็น
วิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัยและการ
ป้องกันอัคคีภัยในเบื้องต้น
ได ้

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วน
ในการดูแล รักษา และ
เตรียมพร้อมในการ
ป้องกันอัคคีภัยและรับมือ
กับอัคคีภัย ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได ้

สํานักงาน
ปลัด 

(งานป้องกนัฯ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ใช้ถนนปลอดภัยสร้างวินัย
จราจร 

1. เพื่อเสรมิสร้างวินัยการจราจร
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมไดเ้คารพ
กฎจราจร 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจในกฎจราจรดี
ขึ้นเป็นอย่างดี และสามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไปแนะนําให้แก่บุคคล
อื่น (หรือผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร)ให้
เห็นความสําคัญของวินัยจราจร
และปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วน
ร่วมในการลดปัญหาจราจร 

5. เพื่อฝึกความเป็นระเบียบให้
เกิดขึ้นในชุมชน ลดการเกิด
อุบัติเหตุ เสรมิสร้างวินัย
การจราจรประชาชรได้รับความ
ปลอดภัย รวดเร็ว และสะดวกใน
การเดินทาง ลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินจากอุบัตเิหตุทาง
ถนน สร้างจิตสํานึกความ
ปลอดภัยแก่ภาคประชาชน 

ฝึกอบรมผู้นําชุมชน 
เยาวชน ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน
อย่างน้อย 34 คน จํานวน 
3 รุ่น 

0 10,800 10,800 10,800 จํานวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1. ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยขึ้น 

2. อุบัติเหตลุดลง 
3. ประชาชนมีวินัยการจารจร 
4. ประชาชนไดร้ับความปลอดภยั 

รวดเร็ว และสะดวกในการ
เดินทาง 

5. ลดการสูญเสยีชีวิตและ
ทรัพย์สินจากอุบัตเิหต ุ

6. ประชาชนมีจิตสํานึกในเรื่อง
ความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน 

7. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนน 
อย่างถูกต้อง 

8. ผู้ใช้รถ ใช้ถนน และประชาชน
ทั่วไป มีจิตสํานึกรับผิดชอบ 
ตระหนักถึงอุบัตเิหตุภยับนท้อง
ถนน และมารยาทที่ดีในการขับ
ขี่ ยวดยานพาหนะตา่งๆ 

9. ลดอัตราการเกิดอุบัตเิหตุ และ
ความสญูเสยีต่อชีวิต ร่างกาย
และทรัพย์สินของประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 

(งานป้องกนัฯ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี        

2.4 แผนงานสาธารณสุข        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อบรมประชาชนเพื่อให้
รับรู้สิทธิและหน้าที่ในการ
ใช้มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุขและการ
ดําเนินงานของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
สาธารณสุข 

2. เพื่อให้ประชาชนรับทราบสิทธิและหน้าที่
ตามกฎหมายสาธารณสุข 

3. เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการออก
ข้อกําหนดของท้องถิ่น 

แกนนํา หรือผู้นํา
ชุมชน ประชาชน
ทั่วไปจํานวน 68 
คน 

- 25,000 25,000 25,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับความรู้เรื่องสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมาย
สาธารณสุข และสามารถนํา
ความรู้ไปเผยแพร่ต่อบุคคลอื่น
ตลอดจนใช้ในการคุ้มครองสิทธิ
ของตนเองตามกฎหมายนี้ได ้

สํานักงาน
ปลัด 

(งานกฎหมาย) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

1. เพื่อสร้างภมูิคุ้มโรคให้แก่สุนัขและแมว
ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

2. เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการกําจัดโรค
พิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้หมดไป 

ทําการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว รวมสตัว์อื่นใน
พื้นที่ตําบลทุ่งใหญ่ 
จํานวน 17 หมู่บ้าน
อย่างน้อย 1,500 ตัว 

0 110,000 100,000 100,000 จํานวนสุนัขและ
แมวที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของ
เป้าหมาย 

1. สัตว์ทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน
มีภูมิคุ้มกันโรคได้ 1 ปี  
2. การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใน
พื้นที่ลดน้อยลง 
 3. การระบาดของโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

(งานสาธารณสุข) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีประสิทธิภาพ        

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้น
กฎหมายเบื้องต้นใน
ชีวิตประจําวันแก่
ประชาชน 

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นใน
ชีวิตประจําวัน 

2. เพื่อลดปัญหาการกระทําผิดกฎหมายโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ ์

3. เพื่อคุ้มครองสิทธิและทําให้เกิดความเป็น
ธรรมทางกฎหมายในเบื้องต้นแก่
ประชาชน 

แกนนําหรือผู้นํา
ชุมชน 
ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 80 คน 

0 0 30,000 0 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เพิ่มขึ้น 

1. ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นในชีวิตประจําวัน 

2. ลดปัญหาการกระทําผิด
กฎหมาย 

3. ประชาชนไดร้ับการคุ้มครอง
สิทธิและเกิดความเป็นธรรม
ทางกฎหมาย 

สํานักงาน
ปลัด 

(งานกฎหมาย) 

 

 
 
 
 
 



ผ 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 หน้า 16 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายจราจรทางบก 

1. เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนและเด็ก
นักเรียน/เยาวชน ขององค์การบรหิารส่วน
ตําบลทุ่งใหญไ่ด้ทราบถึงกฎหมายจราจร/
ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และ 

2. เพื่อให้ประชาชนและเด็กนักเรียน/เยาวชน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่

3. เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ป้องกัน
การเสยีชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

แกนนําหรือผู้นํา
ชุมชน 
ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 68 คน 

0 0 0 25,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เพิ่มขึ้น 

1. ประชาชนและเด็กนักเรียน/
เยาวชนรู้เรื่องกฎหมาย
จราจร/ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจรได้อย่างถูกต้อง 

2. จะทําให้ลดปัญหาจาราจร
และลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

3. สามารถป้องกันปัญหา
การจราจรและป้องกันการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
แบบยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 

(งานกฎหมาย) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง (ผ.01) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่
(จํานวน  9  โครงการ) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนน คสล. สายดินแดง
ไปทางแยกดินแดงตําบลชํา 
(บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร  4,000,000 
(ปี 60:4,000,000) 

2,000,000 2,000,000 800,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

 
ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนน คสล. สายดินแดง
ไปทางแยกดินแดงตําบลชํา 
(บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 6 เมตร ยาว 3,200 เมตร   0 

(ปี 60:4,000,000) 
500,000 500,000 500,000 จํานวนถนนที่

ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

145 วางท่อระบายน้ําสายหน้าศาลา
ประชาคม ไปแยกต้นตาล  
(บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6) 

ระบบระบายน้ําได้
มาตรฐาน 

ระยะทาง 700 เมตร 300,000  
(ปี60:300,000) 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

การระบายน้ํา
สะดวก น้ําไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

145 วางท่อระบายน้ําสายหน้าศาลา
ประชาคม ไปแยกต้นตาล  
(บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6) 

ป้องกันน้ําท่วมและ

ระบายน้ําขังในช่วง

น้ําหลาก 

ท่อระบายน้ําขนาด Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 33 บ่อ 
ระยะทางยาว 321 เมตร 

0 
(ปี60:300,000) 

300,000 342,000 42,000 จํานวนราง
ระบายน้ําที่
เพิ่มขึ้น 

สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วม 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งใหญ่ 
ไปบ้านกระมอล  
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 500,000  
(ปี 60:1,000,000) 
(ปี 59:1,000,000) 

 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งใหญ่ 
ไปบ้านกระมอล  
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างๆ ละ 0.20 
เมตร  

0  
(ปี 60:1,000,000) 
(ปี 59:1,000,000) 

 

2,118,000 0 0 จํานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สุริยันต์ ยอดแก่ ไปหน้าวัดทุ่ง
ประทาย (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 850 เมตร 500,000 
(ปี 60:500,000) 

(ปี 59:1,000,000) 
 

500,000 500,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย
สุริยันต์ ยอดแก่ ไปหน้าวัดทุ่งประทาย  
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร  0 
(ปี 60:500,000) 

(ปี 59:1,000,000) 
 

500,000 500,000 500,000 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนาย
บุญ เมาหวล ไปทางบ้านนายสินสมุทร 
เมาหวล  
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 

300,000  
(ปี 60:225000) 

 

0 0 0 ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนาย
บุญ เมาหวล ไปทางบ้านนายสินสมุทร 
เมาหวล  
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร  0 
(ปี 60:225000) 

 

100,000 0 0 จํานวนถนนที่
เพิ่มขึ้น 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน) 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลง
เกษตร สายข้างโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพตําบลบ้านโคก 
(บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 
เมตร 

300,000 
(ปี 60:300,000) 

 200,000   200,000  200,000  ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้าง รพ.สต.
บ้านโคก – อ่างเก็บน้ําห้วยปะเปีย 
(บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 

ถนนได้มาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 
เมตร 

0 
(ปี 60:300,000) 

 100,000  100,000 100,000  จํานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ
ใช้เส้นทางไปมาได้
สะดวก และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

140 ก่อสร้างประปา ที่ทําการ อบต.ทุ่ง
ใหญ่ 

เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริการสาธารณะสําหรบั
ประชาชน 

ประปาขนาดกลาง จํานวน 1 
แห่ง 

1,600,000 
(ปี 60:1,600,000) 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประสิทธิภาพใน
การบริการ
สาธารณะสําหรบั
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

140 ก่อสร้างระบบประปาภายในที่ทํา
การ อบต.ทุ่งใหญ ่

เพื่อแก้ไขปัญหา
ภาวะการขาดแคลนน้ํา
อุปโภค 

ระบบประปาโครงเหล็ก ถังเก็บ
น้ําไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 
ลิตร จํานวน 4 ถัง พร้อมเจาะ
บ่อบาดาลและตดิตั้งเครื่องสูบ
น้ําซับเมสิซิเบิ้ล 

0 
(ปี 60:1,600,000) 

500,000 0 0 จํานวนระบบ
ประปาที่
เพิ่มขึ้น 

สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภค 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีิตที่ดี        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี       
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี          
     2.2 แผนงานการศึกษา 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และมีวัสดุ
การศึกษาที่เพยีงพอและเหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
ทุ่งใหญ่ 

 1,700,000   2,000,000  2,000,000  2,000,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนที่มี
สุขภาพอนามัยที่
ดี 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
อาหารรับประทาน
ครบถ้วน และสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ (ปี 59:1,041,600) 

(ปี 58:1,120,000) 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

1. เพื่อเด็กนักเรียนมีอาหารรับประทาน
ครบถ้วน  

2. เพื่อเด็กนักเรียนมีวัสดุการศึกษา 
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบนักเรียนที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

3. เพื่อเด็กนักเรียนมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนที่เพียงพอและเหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

 1,700,000   1,600,000  2,000,000  2,000,000  ร้อยละ 100 ของ
เด็กสังกัด อบต.
ทุ่งใหญ่ 

เด็กก่อนวัยเรียนมีอาหาร
รับประทานครบถ้วน และ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
วัสดุการศึกษา หนังสือ
เรียน อุปกรณีการเรียน 
เครื่องแบบนักเรียน และ
มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

กอง
การศึกษาฯ (ปี 59:1,041,600) 

(ปี 58:1,120,000) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลที่มีประสิทธิภาพ        

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป        
ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้นํา 

 400,000   400,000   400,000  400,000  ร้อยละของความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอ่การ
บริการประชาชนของ 
อบต.ทุ่งใหญ ่

ประชาชนไดร้ับ
ความพึงพอใจในการ
รับบริการ 

สํานักงาน
ปลัด (ปี 60:400,000) 

(ปี 59:350,000) 
(ปี 58:350,000) 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง และผู้นํา 

 400,000   480,000   500,000  500,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
โครงการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและสามารถนําความรู้ที่ได้มาเพิ่มพูนการ
ทํางานให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด (ปี 60:400,000) 

(ปี 59:350,000) 
(ปี 58:350,000) 
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บัญชีรายละเอียดโครงการที่เพิ่มเติม (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่
จํานวน......8......โครงการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม        
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
สายทุ่งนาชํา (บ้านตาซุน หมู่ที่ 
8) 

เพื่อขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
สนับสนุนการเพิ่มผลผลติภาค
เกษตรของเกษตรกร 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

0 200,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าดา้น
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

การไฟฟ้าอําเภอ
กันทรลักษ์  

(กองช่าง อบต.
ทุ่งใหญ่) 

2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11) 

เพื่อขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
สนับสนุนการเพิ่มผลผลติภาค
เกษตรของเกษตรกร 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

0 100,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าดา้น
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

การไฟฟ้าอําเภอ
กันทรลักษ์  

(กองช่าง อบต.
ทุ่งใหญ่) 

3 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ําสายนาย
สังเวียน บุดด ี
(บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 

เพื่อขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
สนับสนุนการเพิ่มผลผลติภาค
เกษตรของเกษตรกร 

ระยะทาง 1,200 
เมตร 

0 100,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าดา้น
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

การไฟฟ้าอําเภอ
กันทรลักษ์  

(กองช่าง อบต.
ทุ่งใหญ่) 

4 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
สายที่ทําการตํารวจชุมชน
ตําบลทุ่งใหญ่ – ตําบลรุง 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

เพื่อขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า
สนับสนุนการเพิ่มผลผลติภาค
เกษตรของเกษตรกร 

ระยะทาง 1,400 
เมตร 

0 158,000 300,000 500,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าดา้น
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

การไฟฟ้าอําเภอ
กันทรลักษ์  

(กองช่าง อบต.
ทุ่งใหญ่) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
นางคุด คุมมินทร ์
(บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17) 

เพื่อขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าสนับสนุนการเพิ่ม
ผลผลติภาคเกษตรของ
เกษตรกร 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

0 750,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าดา้น
การเกษตรใช้อย่างเพียงพอ 

การไฟฟ้าอําเภอ
กันทรลักษ์  

(กองช่าง อบต.
ทุ่งใหญ่) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี        
2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ 

1. เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปก
คอรงส่วนท้องถิ่นอําเภอกันทรลักษ์ 
เป็นสถานที่กลางในระดับอําเภอ 

2. เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอกันทร
ลักษ์เป็นสถานที่กลางในระดับ
อําเภอดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน
งานราชการส่วนท้องถิ่นให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหาร
จัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดหาพัสดุ ครุภณัฑ์ 
ค่าสาธารณูปโภค 
ตลอดจนจ้างเหมา
บริการเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล 
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

17,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนประชาชนที่
ขอความช่วยเหลือ
จากศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ 

1. ทําให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอกันทรลักษ์เป็นสถานที่
กลางในระดับอําเภอ 

2. ทําให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอกันทรลักษ์ เป็นสถานที่
กลางในระดับอําเภอ สามารถ
ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน
ประสานงานราชการส่วน
ท้องถิ่นให้องค์กรปกคอรงส่วน
ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี 
ตอบสนองความ 

อําเภอ
กันทรลักษ์ 
(สํานักงานปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ (ต่อ) 

3. เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือของประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอกันทร
ลักษ์ เป็นสถานที่กลางในระดับ
อําเภอ ดําเนินการอย่างมี
มาตรฐาน มีระบบการปฏิบัติงาน
ที่สะดวก ทันสมยั เกิดประโยชน์
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชน 

      ต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น
และพัฒนาท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. ทําให้ศูนย์ปฏิบัตริาชการใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอกันทรลักษ์ เป็น
สถานที่กลางในระดับอําเภอ 
สามารถดําเนินการอย่างมี
มาตรฐาน มีระบบการ
ปฏิบัติงานที่สะดวกทันสมยั 
และเกิดประโยชน์ต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ที่สุด 

อําเภอ
กันทรลักษ์ 

 

  



ผ 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 หน้า 32 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี        
2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ตํารวจชุมชนสมัพันธ์สร้าง
เครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพตดิ  

1. เพื่อให้ประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยใน
ชุมชนของตนเอง 

2. เพื่อลดปรมิาณผู้ค้า ผู้เสพ และ
ให้ยาเสพตดิหมดสิ้นไปในที่สุด 

3. เพื่อสร้างความสามัคคีเกิด
ความสัมพันธ์อันดีของชุมชนแต่
ละชุมชน 

4. เพื่อเป็นการป้องกันและลดการ
เกิดปัญหายาเสพติดในพื้นที่
รับผิดชอบ 

5. เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ในการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดของหมู่บ้าน 

แกนนําเครือข่าย
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
ในเขตตําบลทุ่งใหญ่ 
จํานวน 120 คน 

0 45,000 10,000 10,000 จํานวน
ประชาชน
ตําบลทุ่งใหญ่
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

1. ปัญหายาเสพตดิในพื้นที่
เป้าหมายลดลงหรือหมดสิ้นไป 

2. เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
อื่นๆ ในพื้นที่ 

3. ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมใน
การป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดและอาชญากรรมทั่วไป 

4. อาชญากรรมในชุมชนลดลง
และสร้างความเข้มแข็งใน
หมู่บ้านและชุมชน 

5. เกิดความสามัคคี ความสมัพันธ์
อันดี และลดช่องว่างระหว่าง
ตํารวจกับประชาชน 

 

สถานีตํารวจ 
ภูธรกนัทร-
ลักษ์ 
(สํานักงาน
ปลัด) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 ตํารวจชุมชนสมัพันธ์สร้าง
เครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพตดิ (ต่อ) 

       6. เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงาน
ให้กับพื้นที่อื่นๆ ในการ
ป้องกันและปราบปรามปัญหา
ยาเสพตดิและปัญหา
อาชญากรรมอื่นๆ 

7. การปฏิบัติงานของตํารวจใน
พื้นที่เกิดประสิทธิภาพในเชิงรุก 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีิตที่ดี      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี        
     2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 วันท้องถิ่นไทย 1. เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมจัดตั้ง “สุขาภิบาลท่าฉลอม” 
อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอํานาจ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

2. เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี
และสาํนึกในพระมหากรณุาธิคุณต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทยวันที่ 18 
มีนาคม ของทุกปี 

0 3,000 3,000 3,000 จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็น
ถึงความสําคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทย 

2. ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

3. ประชาชนไดร้ับทราบ
อํานาจหน้าที่และผลงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอ
กันทรลักษ์ 

ปี 62 : อบต.น้ําอ้อม 
ปี 63 : อบต.รุง 
ปี 64 : อบต.บึงมะลู 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 วันท้องถิ่นไทย (ต่อ) 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ อาทิเช่น 
การเผยแพร่โครงการ กิจกรรมที่โดดเด่น 
BEST PRACTICE และจําหน่ายผลิตภณัฑ์ 
“ของดี ของเด่น ท้องถิ่นอําเภอกันทร
ลักษ์” การจัดนิทรรศการต่างๆ 

4. เพื่อสร้างความสามัคคีและการมสีว่นร่วม
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอ
กันทรลักษ์ รวมทั้งประชาชน ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนใน
พื้นที่อําเภอกันทรลักษ์ 

5. เพื่อเป็นการเสรมิสร้างขวัญและกําลังใจ
แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่
อําเภอกันทรลักษ์ 

6. เพื่อสร้างจิตสํานึกของข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้างสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      4. เกิดความรัก ความสามัคคี 
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และ
ประชาชนในพื้นที่อําเภอ
กันทรลักษ์ 

5. ได้เสรมิสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกฯ 
ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง สังกัด อปท.ในเขต
พื้นที่อําเภอกันทรลักษ์ 

6. ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างสังกัด อปท.ได้
ตระหนักถึงบทบาทของ
ตนในการบริการ
ประชาชน 
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บัญชีรายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลง (ผ.02) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่
จํานวน...6....โครงการ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสเรมิสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี         
     2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอกันทรลักษ์ (ศตส.อ.) 

เพื่อสนับสนุน ศตส.อ.ในการ
ป้องกันยาเสพติด 

จํานวน 1 ครั้ง  30,000   30,000   30,000   30,000  ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพตดิ 

สํานักงาน
ปลัด (ปี 60:30,000) 

(ปี 59:30,000) 
(ปี 58:30,000) 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อําเภอกันทรลักษ์ (ศตส.อ.) 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันยาเสพติด 

อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ฯ ให้กับ 
ศตส.อ. จํานวนปีละ 1 
ครั้ง 

 30,000   30,000   30,000   30,000  จํานวนประชาชน
ตําบลทุ่งใหญ่ที่
ได้รับประโยชน์
จากโครงการ 

ประชาชนตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพตดิ 

อําเภอ
กันทรลักษ์ 
(สํานักงานปลัด) 

(ปี 60:30,000) 
(ปี 59:30,000) 
(ปี 58:30,000) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

-------------------------------------------------- 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสเรมิสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี     
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี         
     2.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 (บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

จํานวน 1 ครั้ง  10,000   10,000   10,000   10,000  ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพตดิ 

สํานักงาน
ปลัด (ปี 59:10,000) 

(ปี 58:10,000) 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

อุดหนุนโครงการ
ป้องกันปัญหายา
เสพติดให้จังหวัดศรี
สะเกษ ปีละ 1 ครั้ง 

 10,000   10,000   10,000   10,000  จํานวนประชาชน
ตําบลทุ่งใหญ่ที่
ได้รับประโยชน์
จากโครงการ 

ประชาชนตระหนักถึงโทษของ
ยาเสพตดิ 

จังหวัดศรี
สะเกษ 

(สํานักงานปลัด) 
(ปี 59:10,000) 
(ปี 58:10,000) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีิตที่ดี      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี        
     2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี
และราชพิธี 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี 

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง 

 10,000   10,000   10,000   10,000  จํานวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของรัฐพิธีและราชพิธี 

กองการศึกษาฯ 

(ปี 60:10,000) 
(ปี 59:10,000) 
(ปี 58:10,000) 

   

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี
และราชพิธี 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี 

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง 

 10,000   10,000   10,000   10,000  จํานวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็นความสําคัญ
ของรัฐพิธีและราชพิธี 

อําเภอกนัทรลักษ์ 
(กองการศึกษาฯ) (ปี 60:10,000) 

(ปี 59:10,000) 
(ปี 58:10,000) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีิตที่ดี      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี        
     2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนโครงการเทศกาลปี
ใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรี
สะเกษ 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปี
ใหม่และงานกาชาด 

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง 

 5,000   5,000   5,000   5,000  จํานวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็นความสําคัญของ
การจัดงานเทศกาลปีใหม่และ
งานกาชาด 

กอง
การศึกษาฯ (ปี 60:5,000) 

(ปี 59:5,000) 
(ปี 58:5,000) 

 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 อุดหนุนโครงการเทศกาลปี
ใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรี
สะเกษ 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานเทศกาลปี
ใหม่และงานกาชาด 

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง 

 5,000   5,000   5,000   5,000  จํานวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็นความสําคัญของ
การจัดงานเทศกาลปีใหม่และ
งานกาชาด 

อําเภอกนัทร
ลักษ์ 

(กองการศึกษาฯ) 
(ปี 60:5,000) 
(ปี 59:5,000) 
(ปี 58:5,000) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีิตที่ดี      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี        
     2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนโครงการเทศกาลงาน
ผลไม้อําเภอกันทรลักษ์ 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานเทศกาล
ผลไม้อําเภอกันทรลักษ์ 

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง 

 5,000   5,000   5,000   5,000  จํานวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็นความสําคัญของ
การจัดงานเทศกาลผลไม ้

กอง
การศึกษาฯ (ปี 60:5,000) 

(ปี 59:5,000) 
(ปี 58:5,000) 

 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนโครงการเทศกาลงาน
ผลไม้อําเภอกันทรลักษ์ 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานเทศกาล
ผลไม้อําเภอกันทรลักษ์ 

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง 

 5,000  30,000  30,000  30,000  จํานวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็นความสําคัญของ
การจัดงานเทศกาลผลไม ้

อําเภอกนัทร
ลักษ์ 

(กองการศึกษาฯ) 
(ปี 60:5,000) 
(ปี 59:5,000) 
(ปี 58:5,000) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชวีิตที่ดี      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี      
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี        
     2.5 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        

ข้อความเดิม 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการแข่งขันวิ่ง
เฉลิมพระเกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

เพื่อส่เงสริมการจัดการแข่งขันกีฬา
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง 

 20,000   20,000   20,000   20,000  จํานวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็นความสําคัญของ
การจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งเฉลิม
พระเกียรต ิ

กอง
การศึกษาฯ (ปี 60:20,000) 

(ปี 59:20,000) 
(ปี 58:20,000) 

 

ข้อความใหม่ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการแข่งขันวิ่ง
เฉลิมพระเกียรตสิู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

เพื่อส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร 

อุดหนุนอําเภอกันทร
ลักษ์ จํานวนปีละ 1 
ครั้ง 

 20,000   20,000   20,000   20,000  จํานวนครั้งใน
การอุดหนุน 

ประชาชนเห็นความสําคัญของ
การจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งเฉลิม
พระเกียรต ิ

อําเภอกนัทร
ลักษ์ 

(กองการศึกษาฯ) 
(ปี 60:20,000) 
(ปี 59:20,000) 
(ปี 58:20,000) 
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บัญชีรายการครุภัณฑ์ (ผ.08) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที ่1) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่
(จํานวน 47 รายการ) 

1. ครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน  16 รายการ 
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จํานวน   2 รายการ 
3. ครุภัณฑ์การเกษตร จํานวน   3 รายการ 
4. ครุภัณฑ์การก่อสร้าง จํานวน   4 รายการ 
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน   6 รายการ 
6. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว จํานวน   4 รายการ 
7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน  11 รายการ 
8. ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน    1 รายการ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ครุภัณฑ์สํานักงาน 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
1) สามารถปรับระดับได ้
2) มีล้อเลื่อน 
* คุณลักษณะและราคานอกมาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 3,500 0 0 สํานักงาน
ปลัด 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น จํานวน 1 เครือ่ง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขนาด 15 ลิตร 
2) สามารถดดูฝุ่นและน้ํา 
3) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ ์
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 13,000 0 0 สํานักงาน
ปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
3 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
กิจการสภา การ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 40,200 
บาท สําหรับติดตั้งห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลทุ่งใหญ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า 30,000 บีทียู 
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) ไดร้ับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร ์5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุ
ไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น  สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และ
อุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้ 
  - ชนิดแขวน 
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร ์
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 160,800 0 0 สํานักงาน
ปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
4 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด  40 ช่อง จํานวน  2  หลังๆ ละ5,500 
บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท   
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง 
- ช่องเก็บแฟ้ม จํานวน 4 ชั้น รวม 40 ช่อง 
- ติดล้อเลื่อน 4 ล้อ  
- ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า : 91 x 30 x 175 ซม. 
* ราคาและคุณลักษณะนอกมาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 11,000 0 0 สํานักงาน
ปลัด 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จํานวน 15 หลังๆ ละ 25,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-ชนิดโครงเหล็ก 
-ขนาด 4x8 เมตร 
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

0 250,000 125,000 0 สํานักงาน
ปลัด 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 10 ตัวๆ ละ 3,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขนาด 24 นิ้ว 
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  

0 35,000 0 0 สํานักงาน
ปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
7 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด 40ช่อง จํานวน 2 หลังๆ ละ 5,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 11,000  บาท   
คุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง 
- ช่องเก็บแฟ้ม จํานวน 4 ชั้น รวม 40 ช่อง 
- ติดล้อเลื่อน 4 ล้อ  
- ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า : 91 x 30 x 175 ซม. 
* ราคาและคุณลักษณะนอกมาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 11,000 0 0 กองคลัง 

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม จํานวน 50 ตัวๆ ละ 650 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เหล็กหนา 1.2 มิลลเิมตร 
2) ขนาด (กว้างxยาวxสูง) ไม่น้อยกว่า 44x58x88 เซนติเมตร 
3) พนักพิงเหลี่ยมมุมโค้ง 
4) หุ้มหนังเทียม 
ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

 32,500 0 0 กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 1 เครื่อง 
สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่าํกว่า 18,000 บีทียู 
  2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
  3) ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร ์5 
  4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยสง่
ความเย็นและหน่วยระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 
  5) เครื่องปรับอากาศที่มรีะบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ 
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) 
เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทํา
ความสะอาดได ้
  - ชนิดแขวน 
  6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร ์
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 28,600 0 0 กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
10 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อตู้เสื้อผ้า จํานวน 3 หลังๆ ละ 3,000 บาท สําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. สูง 129 ซม. ลึก 52 ซม. 
  2) เป็นแบบประต ู3 บาน 
  3) ปิดผิวฟล์อยทั้งหลัง 
ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 3,000 3,000 3,000 กอง
การศึกษาฯ 

11 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็น
เงิน 11,000 บาท สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) มีมือจับชนิดบิด 
  2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 11,000 0 0 กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
12 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) แบบเลื่อนกระจก 3 ชั้น 
  2) ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) ไมน่้อยกว่า 118 x 88 x 40 ซม. 
  3) ชั้นวางปรับระดับได ้2 ระดับ 
  4) เป็นบานเลื่อนกระจก 2 ประตู 
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 4,500 0 0 กอง
การศึกษาฯ 

13 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด  40 ช่อง จํานวน  2  หลังๆ ละ  
5,500  บาท รวมเป็นเงิน 11,000  บาท  คุณลักษณะ ดังนี้ 
 - ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง 
 - ช่องเก็บแฟ้ม จํานวน 4 ชั้น รวม 40 ช่อง 
 - ติดล้อเลื่อน 4 ล้อ  
 - ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า : 91 x 30 x 175 ซม. 
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 11,000 0 0 กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

สํานักงาน 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อชุดโตะ๊พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,500 บาท สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) มีโต๊ะสูงตรงกลาง สูง 80 ซม. 
  2) มีเก้าอี้นั่ง 4 ตัว เป็นแบบพนักพิง 
ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 3,500 0 0 กอง
การศึกษาฯ 

15 อุดสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

ประกอบการจัดทํา
ระบบประปาที่ทํา
การ อบต.ทุ่งใหญ ่

จัดซื้อถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 
ถังๆ ละ 9,200 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 36,800 0 0 กองช่าง 

16 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

ประกอบการจัดทํา
ระบบประปา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

จัดซื้อถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4 
ถังๆ ละ 9,200 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําได้ไม่น้อยกว่า 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 36,800 0 0 กองช่าง 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

17 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขนาด 1 ตัน 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ํากว่า 2,400 ซีซ ี 
- ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
- เป็นกระบะสําเร็จรูป 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- เป็นรถบรรทุกใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 957,000 0 0 สํานักงาน
ปลัด 

18 เคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
เคหะและชุมลน และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขนาด 1 ตัน 
- ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ํากว่า 2,400 ซีซ ี 
- ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประต ู
- เป็นกระบะสําเร็จรูป 
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
- เป็นรถบรรทุกใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 957,000 0 0 กองช่าง 
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ครุภัณฑ์การเกษตร 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
19 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 59,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า 6 ลตริ 
3) กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 118,000 0 0 สํานักงาน
ปลัด 

20 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

ประกอบการจัดทํา
โครงการระบบ
ประปาที่ทําการ 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

จัดซื้อปั๊มน้ําบาดาล (ซับเมอรส์) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขนาด 2 แรงม้า 
- มอเตอร์แบบ 1 เฟส 
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 25,000 0 0 กองช่าง 

21 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

ประกอบการจัดทํา
ระบบประปาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ทุ่งใหญ่ 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า จํานวน 4 
เครื่องๆ ละ 11,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
(1) สูบน้าได ้450 ลิตรต่อนาที 
(2) เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
(3) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
(4) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปรมิาณที่กําหนด 
(5) ส่งน้ําได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
(6) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสบูน้ําและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่จะใช้งานได ้
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 44,000 0 0 กองช่าง 
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 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
22 อุตสาหกรรม

และการโยธา 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ก่อสร้าง 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านงาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานและด้านอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรตี จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ลักษณะการเจาะโดยการหมุนเกลียว 
- ระบบระบายความร้อนปล่อยน้ําไหลผ่านกระบอกเจาะขณะทํางาน 
- เส้นผ่าศูนย์กลางที่เจาะได ้1-8 นิ้ว 
- ความลึกที่เจาะไดไ้ม่น้อยกว่า 300 มม. 
- ความจุถังน้ํา ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร 
- เครื่องยนต์ชนิดเบนซิล 
- กําลังเครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 
- ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร 
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 80,000 0 0 กองช่าง 

23 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านงาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานและด้านอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อชุดทดสอบความเข้มข้นเหลวของคอนกรีต จํานวน 1 ชุดๆ ละ  
5,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) กรวย (Slump Cone) ทําด้วยสแตนเลส ปีที่ยื่นสําหรับเท้าเหยียบ 
  2) แท่งกระทุ้ง (Tamping Rod) ทําด้วยเหล็กแข็ง เส้นผ่าน 
ศูนย์กลาง 1.5 ซม. ยาว 60 ซม. ชุบเคลือบกันสนิม 
  3) ถาดทําด้วยโลหะผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
  4) ที่ตักตัวอย่างคอนกรีต (Scoop) ทําด้วยอลูมิเนียม) 
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 5,000 0 0 กองช่าง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
24 อุตสาหกรรม

และการโยธา 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ก่อสร้าง 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านงาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานและด้านอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จํานวน 1 ชุด ราคา 8,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) ใน 1 ชุด ประกอบด้วยแบบหล่อจํานวน 3 ลูก 
  2) แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 150x150x150 มม. 
  3) ทําด้วยเหล็กหล่อ ด้านในไสเรียบ มีความหนาประมาณ 10 มม. 
  4) สามารถแยกออกได้และประกอบกันได ้โดยใช้น็อตขันยึด 
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 8,000 0 0 กองช่าง 

25 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านงาน
ก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานและด้านอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องตดัคอนกรตี จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เครื่องยนต์เบนซิน 9 แรงม้า 
2) โครงเหล็กรอบเครื่องยนต์ป้องกันการกระแทกเคลื่อนย้ายสะดวก 
3) ถังเก็บน้ําไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ถอดทําความสะอาดได ้
4) พวงมาลัยปรับระดับ แบบเกลยีว พร้อมที่ล็อคระดับ 
5) ขนาดใบตัด 16 นิ้ว  

* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 60,000 0 0 กองช่าง 
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
26 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดีจํานวน 5 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ทุ่งใหญ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) สามารถเล่นแผ่น CD/CD-R/VCD/DVD/MP3 
  2) สัญญาณเสียงออก Stereo 2.0 CH 
  3) แสดงเพลง MP3 เป็นภาษาไทย 
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 15,000 0 0 กอง
การศึกษาฯ 

27 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อชุดลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 5ชุดๆ ละ 15,000บาท 
รวมเป็นเงิน 75,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) ตู้ลําโพงขนาด 15 นิ้ว 
  2) ขยายในตัว ขนาด 300 วัตต์ 
  3) มีบลูทูธ 
  4) สามารถเชื่อมต่อผา่น USB SD CARD ได ้
  5) สามารถบันทึก USB SD CARD ได ้
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 75,000 0 0 กอง

การศึกษาฯ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
28 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ

วิทยุ 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อชุดลําโพงช่วยสอน จํานวน 5 ชุดๆ ละ 3,000บาท 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) ลําโพงแบบพกพา พร้อมสายสะพาย 
  2) สามารถเสยีบไมโครโฟนเป็นลําโพงช่วยสอนได ้
  3) รองรับไฟล ์Mp3  4) มีปุ่มควบคุมเสยีง ECHO 
  5) จอ LED แสดงสถานะต่างๆ 
  6) กําลังขยาย 30 Watts  
  7) สามารถเล่นเพลงต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง 
  8) แบตเตอรร์ี่ในตัว 2000 MAH 
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 15,000 0 0 กอง

การศึกษาฯ 

29 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษา และด้าน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อโทรโข่งมือถือ จํานวน 5 อันๆ ละ 2,500 บาท  
รวมเป็นเงิน 12,500 บาท ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) ความดังไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ 
  2) น้ําหนักไม่เกิน 1.65 กิโลกรัม 
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 12,500 0 0 กอง

การศึกษาฯ 

 

 

           



ผ 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 หน้า 58 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
30 แผนงานรักษา

ความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัและ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องรบัส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 
วัตต์ จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต ์
- ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชารท์ แบตเตอร์รี่ 1 

ก้อน เสายาง เหล็กพับ 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 60,000 0 0 สํานักงาน

ปลัด 

31 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการประชาชน
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนโซล่าเซลล์จํานวน 50ชุดๆ ละ8,000 
บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  1) กําลังไฟ 50 วัตต ์
  2) แผงโซล่าเซลล ์12 โวลต ์30 วัตต ์
  3) แบตเตอรี ่ชนิด ลิเธี่ยมขนาด 7.4 โวลต์ 32,000 mAh 
  4) ระยะเวลาให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมงต่อวัน 
  5) ระยะเวลาชาร์ทไฟ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน 
  6) ควบคุมการเปิด-ปิด และการใช้แสงด้วยรีโมท
คอนโทรล หรือตั้งเปิด-ปิดอัตโนมตัิ 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 400,000 0 0 กองช่าง 
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
32 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน

บ้านงานครัว 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบข้อแข็ง จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
3) ปริมาตรกระสอบสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี
4) พร้อมใบมีด 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 47,500 0 0 สํานักงาน
ปลัด 

33 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบเข็น จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน 
2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 
3) รัศมตีัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 26,000 0 0 สํานักงาน
ปลัด 

 
  



ผ 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 หน้า 60 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
34 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน

บ้านงานครัว 
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็นแบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก จํานวน 2 เครือ่ง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1) มีหัวก๊อกจ่ายน้ํา โดยเป็นน้ําร้อน 1 หัว น้ําเย็น 1 หัว 
2) เป็นเครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา 
3) มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง 
4) ความจุถังเก็บน้ําเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
5) ความจุถังเก็บน้ําร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 
6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดไุมเ่ป็นสนิม 
7) ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยวัสดไุม่เป็นสนิม ไรส้ารตะกั่ว 
8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ํา 
9) มีระบตัดไฟอัตโนมัต ิ
10) ใช้ไฟฟ้า AC220 โวลต ์50 เฮริตซ์ 
11) ราคาไม่รวมค่าตดิตั้ง 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 52,000 0 0 สํานักงาน
ปลัด 

35 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู ้
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา 
- ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร ์5 ของการ 
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 

0 15,000 0 0 สํานักงาน
ปลัด 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
36 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
สําหรับงาน
ประมวลผล ใน
โครงการการ
จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้  
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  

 30,000 0 0 0 กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์ 
สําหรับงาน
ประมวลผล ใน
โครงการการ
จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
37 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
สําหรับงาน
ประมวลผล ใน
โครงการการ
จัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 

จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มหีน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 
GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  

- 2) ในกรณีที่มหีน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสงู  

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย  

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน่้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หน่วย 

21,000 0 0 0 กองคลัง 

 

 
 
           



ผ 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 หน้า 64 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 

ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 
* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
38 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
เพื่อใช้ในโครงการ
การจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network 
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิด ้ 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้ 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษไดร้วมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

7,900 0 0 0 กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
39 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับสํานักงาน  
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ  16,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรอื ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย

กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 

600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย  
* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

0 0 16,000 48,000 สํานักงาน
ปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

40 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
ด้านงาน
บริหารงานทั่วไป 
และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network จํานวน 1 
เครื่องๆ ละ 10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาํไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 

(ppm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - สามารถ

พิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัตไิด ้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ

ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้ 

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

0 0 10,000 0 สํานักงาน
ปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

41 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านงาน
บริหารงานทั่วไป และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 700 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ 

(Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ้
- มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้

แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้
เป็นอย่างน้อย 

* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

0 0 1,400 0 สํานักงาน
ปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
42 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory  ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

0 30,000 0 0 สํานักงาน
ปลัด 

        
  



ผ 01 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 หน้า 70 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
(ต่อ) 

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย  

- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  

     

43 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 9 เครื่องๆ  
ละ 2,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
-สามารถสํารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 15 นาที 
* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

0 20,000 2,500 0 สํานักงาน
ปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
44 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานทั่วไป 
และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ์สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ  
แบบที่ 3 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัต ิ 
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย กว่า 50 แผ่น  
- สามารถสแกนเอกสารได ้2 หน้าแบบอัตโนมัต ิ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไ้ม่น้อยกว่า 45 ppm  
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0  
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์

0 35,000 0 0 สํานักงาน
ปลัด 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
45 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงาน
ทั่วไป และดา้น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน

เครื่องเดียวกัน - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi หรือ1,200 x4,800 

dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 

ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อ

นาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดํา สีได้) 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99  สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400  เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-

T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
*  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

0 7,900 0 0 กองคลัง 
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 2562 2563 2564 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
46 บริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงาน
ทั่วไป และดา้น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาํไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสไีม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ4.5 ภาพต่อนาที (ipm)      
- มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า  
จํานวนไม่น้อย กว่า  1  ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
* เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

0 4,300 0 0 กองคลัง 
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ครุภัณฑ์การศึกษา 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 2562 2563 2564 
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

47 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
การศึกษา 

เพื่อเด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กสนาม จํานวน 5 ชุดๆ ละ 100,000 บาท 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีสไลเดอร์ไม่น้อยกว่า 2 ทาง 
- มีบันไดขึ้น 1 ทาง 
- เป็นพลาสติกเกรด A 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 480 x 300 x 360 ซม. 
- เสา ตั้งไม่น้อยกว่า 114 มม. 

* คุณลักษณะและราคานอกมาตรฐานครุภณัฑ์ 

0 500,000 0 0 กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 


