
 
 

แผนการดำเนินงาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ ่
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร 

 
 
 



 
คำนำ 

 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
ทุ่งใหญ่จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริง
ทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของตำบลทุง่ใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของตำบล     ทุ่งใหญ่ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้
จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการ
พัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน 
ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

  องคก์ารบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขต
พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผลการพัฒนาท้องถิน่ ของผู้บริหารด้วย  
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บทนำ 



 
ส่วนที่  1   
บทนำ 

1.1  บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560  ซ่ึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ
กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่
การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่ าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่ งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจ
เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางข้ึน  ซึ่งมิใช่
มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซ่ึงเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
ในช่วง 5 ปี(2561 – 2565)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปี   เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดย
ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จึง
ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก 
“แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น   มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุง่ใหญ่ขึ้นและเพ่ือกำหนด
แนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและ
ประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่มุ่งหวังว่า
แผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำ
แผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น
เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน
จะมีที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงนิสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 



 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การนำแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติ  ข้อ 26  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืนๆที่ดำเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน  15  วัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานได ้3  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทุง่ใหญ่ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญแ่ละโครงการ/กิจกรรม
ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ ่
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลทุ่งใหญ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ  
  ส่วนที่ 1   บทนำ  ประกอบด้วย          
   1) บทนำ         
   2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน     
   3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน      
   4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน      
 ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย      
   1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                       
   2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)               
   3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น                 
(ผด. 02/1)  
 
 
 
 

4 
 



 
 ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
 
 1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละป ี
5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทุง่ใหญ ่
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ได้อย่างถูกต้อง 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร                

      

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จำนวน
โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ที่ดำเนินการ 

ของโครงการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18              19.15               4,385,900  16.14 กองช่าง 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1                1.06                   70,000  0.26 กองช่าง 

1.3 แผนงานการพาณิชย์              -                            -        
รวม 19              20.21               4,455,900  16.39   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สังคมและประชาชน 
2.1  แผนงานสาธารณสุข               5                     5               1,192,200              4.39   สำนักปลัด  
2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน              12                   13                 287,000              1.06   สำนักปลัด  
2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์               3                     3                   61,000              0.22   สำนักปลัด  
2.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน               8                     9                 410,000              1.51   สำนักปลัด  
2.5  แผนงานงบกลาง               8                     9             15,095,060            55.53   สำนักปลัด  

รวม 
             

36  
                 38  

           
17,045,260  

              
62.71  

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
3.1  แผนงานการเกษตร               5                     5                 120,000              0.44   สำนักปลัด  

รวม               5                     5  
               

120,000  
            

0.44  
  

            



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1  แผนงานการศึกษา              11                   12               4,315,980            15.88   กองการศึกษาฯ  

4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ              16                   17                 434,000              1.60   กองการศึกษาฯ  

รวม 
             

27  
                 29  

             
4,749,980  

          17.47    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป               7                     7                 811,000              2.98   สำนักปลัด/กองคลัง  

รวม               7                     7  
               

811,000  
            

2.98  
  

รวมทั้งสิ้น              94                  100             27,182,140               100    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่ 
สายหมู่ 1 ถึง หมู่ 19 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 792 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย 

350,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วย
น้ำซึม สายกลุ่มบ้านนางยุพิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 216 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย 

95000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วย
น้ำซึม สายบา้นห้วยน้ำซมึ – บ้าน
ห้วยน้อย 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 792 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย 

293000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             



ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเนิน
สะอาด สายบ้านนายอรุณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 198 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 792 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย 

350000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเกาะ
กลาง สายบ้านนางทองประศรี  
อินทะสมบัต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 107 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 428 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย 

190000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเกาะ
กลาง สายบ้านนายประหยัด  
จันทรมณี - คลองรุณ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 204 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย 

91000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคัน
เบ็ด สายไรผู่้ใหญ่แป๋ว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 803.52 ตารางเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย 
 

357000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             



ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อปิ้ง
เกลือ สายหนองหม ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 816 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย 

357000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง 
สายซอยบ้านนายรังส ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 264 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 792 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย 

358000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบึงบ้าน 
สายบ้านบึงบ้าน ถึงบ้านหนองจอก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 204 เมตร หนา 0.15 
เมตร มีพื้นผิวจราจรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 816 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.20 เมตรหรือตาม
สภาพพื้นที่ พร้อมป้ายโครงการ  1 
ป้าย 

358000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองช่าง             

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สังคมและประชาชน 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

1 โครงการป้องกันระงับโรคติดต่อ
และโรคตดิต่อจากสัตว ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน 
ระงับโรคติดต่อและโรคที่เกดิจาก
สัตว ์

10,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

2 โครงการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

40,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

3 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

380,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

4 โครงการเพื่อบริหารจัดการระบบ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
โครงการเพื่อบริหารจัดการระบบ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

450ม000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

10,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

6 โครงการป้องกันและระงับโรคตดิ
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019           
(โควิด-19) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
การระบาดการแพร่เช้ือโรคโควิด 19 

20,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

7 โครงการฝึกอบรมนักบริบาล
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมนักบริบาลท้องถิ่น 

10,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

8 โครงการรณรงค์  ป้องกันโรค
ระบาดต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาด
ต่างๆ 

100,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สังคมและประชาชน 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

1 โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

2 โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
บูรณาการ 

50000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

3 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์
ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่) (ตาม
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)
(ตามโครงการป้องกันการตั้งครรภใ์น
วัยรุ่น) 

20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

4 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์
ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)(โครงการ
อบรมนักเรยีนรุ่นใหมห่่างไกลยา
เสพติด) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง (ทุ่งใหญ่)
(โครงการอบรมนักเรยีนรุ่นใหม่
ห่างไกลยาเสพติด) 

25000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

เพื่อเป็นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
สวัสดิการสังคมตามพรบ.ส่งเสรมิ
การจัดสวัสดิการสังคม 

20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาศักยภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ การใช้ความรู้
ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอาย ุ

30000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

7 โครงการฝึกอบรมการบรหิาร
กิจการประปาหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการบรหิารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

8 โครงการประขาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารอบต.(อบต.เคลื่อนที่) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการประขาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารอบต. 

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สังคมและประชาชน (ต่อ) 
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

10 โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐาน(จปฐ.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมลู
พื้นฐาน 

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

11 โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับ
ประชาชน 

20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

12 โครงการรณรงค์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการรณรงค์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

13 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตร ี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการเพิม่ศักยภาพสตร ี

20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

14 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรูต้ามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สังคมและประชาชน 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

1 โครงการช่วยเหลือประชาชนใน
ตำบลทุ่งใหญ ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการช่วยเหลือประชาชนใน
ตำบลทุ่งใหญ ่

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

2 โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ/ผู้
พิการ/ผูด้้อยโอกาส/ผู้ป่วยตดิเตยีง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการเยี่ยมบ้านผูสู้งอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง 

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สังคมและประชาชน 
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

1 โครงการปกป้องสถาบันสำคญัของ
ชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมผู้นำหมู่บา้น แกนนำชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป 

20,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

2 โครงการขับขี่ปลอดภยัสรา้งวินัย
จราจร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการขับขี่ปลอดภยัสรา้งวินัย
จราจร 

10,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมการปฏิบตัิงาน
ของอปพร. จนท.กู้ชีพกู้ภัย ชุด
ปฏิบัติการประจำตำบลหรือหน่วย
เฉพาะกิจอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการฯ 

30,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ ่

60,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

5 โครงการฝึกอบรมทบทวนการ
ปฏิบัติงานของอปพร. จนท.กู้ชีพ
กู้ภัย ชุดปฏิบตัิการประจำตำบล
หรือหน่วยงานเฉพาะกิจอ่ืนๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการฯ 

30,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสำคัญ 

20,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

7 โครงการเพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อบต.ทุ่งใหญ ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
โครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อบต.ทุ่งใหญ ่

20,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต สังคมและประชาชน 
2.5 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย 

222,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่ผูสู้งอาย ุ

11,473,200 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจดั
สวัสดิการให้แก่คนพิการ 

3168000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

180000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

6 สำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่
สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหน้า 

220968 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

7 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

200000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

8 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

382752 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

1 โครงการบริหารจัดการนำ้แบบ
บูรณาการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการบริหารจัดการนำ้แบบ
บูรณาการ  

20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
การเกษตร 

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมการสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการส่งเสริมการสร้างธนาคาร
น้ำใต้ดิน 

20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

4 โครงการ "รักน้ำ  รักป่า  รักษา
แผ่นดิน" 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการ "รักน้ำ รักปา่ รักษา
แผ่นดิน" 

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

5 โครงการส่งเสริมการผลิต
สารชีวภาพ ปุ๋ยอินทรยี ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการส่งเสริมการผลิตสารชีวภาพ  
ปุ๋ยอินทรีย ์

20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

6 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนจดัทำโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (อพ.สธ.) 

20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ 
“วันเด็กแห่งชาติ” 

เพื่อจ่ายเป็นในการดำเนินโครงการ
วันเด็กแห่งชาต ิ

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

2 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้เด็ก
ปฐมวัย  

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ( อาหาร
กลางวัน ศพด.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการจัดซื้อ/จัดหาอาหาร
กลางวัน สำหรับใหเ้ด็กเล็ก (ปฐมวยั) 

535080 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนของ ศพด.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาท จำนวน 104
คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

176800 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนานักเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว) อัตราคน
ละ 430 บาท จำนวน 59 คน ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทุ่งใหญ ่

25370 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน 
เด็กเล็ก เด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ ของ
ศพด.จำนวน 59 คนๆละ 300 บาท 

17700 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อหนังสือเด็ก
เรียนสำหรับ เด็กเล็ก เด็กปฐมวยั 3-
5 ขวบ ของศพด.จำนวน 59 คนๆละ 
200 บาท 

11800 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรยีน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ หนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน เด็กเล็ก เด็ก
ปฐมวัย 3-5 ขวบ ของศพด.จำนวน 
59 คนๆละ 200 บาท 

11800 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 
4.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

9 ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดซ้ือ/จัดหาอาหาร
เสริม (นม)สำหรับให้เด็กเล็ก (ปฐมวยั) ที่อยู่ใน
การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุง่
ใหญ่   3  ศูนย ์  จำนวน  104  คน  จำนวน
วัน  260  วัน เฉลีย่คน
ละ  7.37  บาท ได้แก ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่ง
ใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยน้อยและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพง  และเด็ก
อนุบาล  ถึง  ระดับประถมศึกษาปีที่  6  ของ
สำนักงานเขตการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวดัพิจิตร
เขต  1 ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่ง
ใหญ่  จำนวน  797  คน  จำนวน
วัน  260  วัน  เฉลี่ยคน
ละ  7.37 บาท  ได้แก ่   โรงเรียนอนุบาลโพธิ์
ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่),โรงเรียนบ้านหนองพง ,
โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส,โรงเรียนบ้านห้วยคำ
ตาล, โรงเรียนบ้านห้วยน้อย,โรงเรียนบ้านบ่อปิ้ง
เกลือ   

1186130 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(อุดหนุนโรงเรยีน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชา้ง (ทุ่ง
ใหญ่)  จำนวนนกัเรียน 271 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จำนวน 200 วันโรงเรียนบ้านหนอง
พง  จำนวนนักเรียน 111 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน โรงเรียนบา้นทุ่ง
ประพาส  จำนวนนักเรียน 19 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน โรงเรียนบา้นห้วย
น้อย จำนวนนกัเรียน 66 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน โรงเรียนบา้นห้วย
คำตาล  จำนวนนกัเรียน  18 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน โรงเรียนบา้นหนอง
พง (สาขาบา้นบ่อปิ้งเกลือ)  จำนวน
นักเรียน 27 คน อัตราคน
ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน 

2163000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดตำบลทุ่งใหญ ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ
ตำบลทุ่งใหญ ่

200,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

2 โครงการแข่งขันเรือขนาดเจด็
ฝีพายบ้านบ่อป้ิงเกลือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการประเพณีแข่ง ขันเรือ
ยาว 7 ฝีพาย  

40ม000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
สำหรับประชาชนตำบลทุ่งใหญ่  

30,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

4 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
สำหรับประชาชนตำบลทุ่งใหญ ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา
สำหรับประชาชนตำบลทุ่งใหญ่  

30,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
กีฬาเด็ก เยาวชน ตำบลทุ่งใหญ ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ฝึกอบรมสอนทักษะด้านกีฬาต่างๆ
ให้กับเด็กและเยาวชน 

30,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

6 โครงการส่งเสริมประเพณีถวาย
เทียนพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเนื่องใน
ประเพณีวันเข้าพรรษา   

10,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

7 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการประเพณีสงกรานต ์

20,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

8 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การเรยีนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณี
ต่างๆ 

3,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

9 โครงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม
พื้นบ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชมุ
ปรึกษาหารือแนวทางในการจดัตั้ง
ศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

10ม000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

10 โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าเสือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการเทดิพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าเสือ 

10ม000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

11 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการวันแม่แห่งชาติ  

10,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

12 โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง  

30,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

13 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
หน่วยงานอ่ืน โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

10,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

14 โครงการจดัริ้วขบวนถวายดอกบัว
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นอื่น ในการดำเนิน
โครงการจดัริ้วขบวนถวายดอกบัว
งานนมัสการหลวงพ่อเพชร 

20,000 อบต.ทุ่งใหญ ่ กองการศึกษาฯ             

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

1 ค่าจัดงานนิทรรศการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ การจัดแสดงผลงาน 
โครงการรางวัล ดีเด่น ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเนื่องในงาน
กิจกรรมเทศกาลต่างๆ ฯลฯ 

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

2 ค่าชดใช้สินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ต้องชดใช้เพื่อ
ทดแทนความเสยีหายที่เกดิขึ้นแก่
ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอัน
เนื่องมาจากการละเมิดหรือการผดิ
สัญญา รวมทั้งทรัพย์สินทีต่้องคืน
ให้แก่ผู้เสยีหายด้วย 

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล (ต่อ) 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดังานวัน
ท้องถิ่นไทย 

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
กำหนด 

350000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

150000 อบต.ทุ่งใหญ ่ ทุกกอง             

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล   พนักงานจ้างฯ 

150000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

7 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการการฝึกอบรม 20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

8 โครงการอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของคณะผู้บริหาร ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการอบรมคณุธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของคณะผู้บริหารฯลฯ 

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

9 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานของ
สถานท่ีกลางศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินงานของสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

20000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

10 โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 

1000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

11 โครงการอบรมตามระเบียบพสัด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการอบรมตามระเบียบพสัด ุ

10000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล (ต่อ) 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

12 โครงการงานพระราชพิธีเฉลมิพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตร
มงคล ประจำปี 2566 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีทำ
การปกครองอำเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง ในการจัดโครงการพระราชพธิี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตร
มงคล ประจำปี 2566 

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

13 โครงการงานพระราชพิธี เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดสีินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ปี 2566 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีทำ
การปกครองอำเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง ในการจัดโครงการโครงการงาน
พระราชพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว ปี 2566 

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

14 โครงการงานรัฐพิธี วันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบรมชนกธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีทำ
การปกครองอำเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง ในการจัดโครงการงานรัฐ
พิธี วันคล้ายวันสวรรคตของพระ
บรมชนกธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 
ตุลาคม 2565 

3000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

15 โครงการงานพระราชพิธี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปี
หลวง และวันแม่แห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีทำ
การปกครองอำเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง ในการจัดโครงการงานพระราช
พิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาต ิ

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

16 โครงการงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช  
23  ตุลาคม  2565 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีทำ
การปกครองอำเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง ในการจัดโครงการงานรัฐ
พิธี วันปิยมหาราช 

3000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาล (ต่อ) 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดำเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

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

17 โครงการงานรัฐพิธี เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินี   

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีทำ
การปกครองอำเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง ในการจัดโครงการงานรัฐ
พิธี เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชิน ี

5000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

18 โครงการงานรัฐพิธี เนื่องจากวัน
คล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร 
มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีทำ
การปกครองอำเภอโพธิ์ประทับ
ช้าง ในการจัดโครงการงานรัฐพิธี 
เนื่องจากวันคล้ายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 
ธันวาคม 2565 

3000 อบต.ทุ่งใหญ ่ สำนักปลัด             

 


