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2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการสนับสนุนเคร่ืองใช้ส าหรับเด็ก 30,000    อบต.ทุ่งอรุณ กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ ศีกษาฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 30,000    อบต.ทุ่งอรุณ กองการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ ศีกษาฯ

3 โครงการหนูน้อยฟันดีศูนย์พัฒนา 20,000    ศูนย์เด็กเล็ก กองการ
เด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ อบต.ทุ่งอรุณ ศีกษาฯ

เข้าใจวิธีดูแลรักษาฟันเด็ก

เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จากสภาพจริง
 เป็นการช่วยเสริมประสบการณ์จริง

เพ่ือให้เด็กเล็กได้เคลือบฟลูออไรด์
วานิชและผู้ปกครองมีความรู้ความ

เพ่ือให้เด็กเล็กมีวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองใช้ในการเรียนรู้และแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง 
 เช่น  ค่าเคร่ืองนอน ค่าสบู่ ยาสีฟัน
ค่าแป้ง แก้วน  า กระป๋า ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 (อุดหนุน) เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับ 546,840  ศูนย์พัฒนา กองการ

โครงการส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เด็กเล็กสังกัดศูนย์ อบต.ทุ่งอรุณ เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา อัตราคนละ 21 บาท จ านวน 280 อบต.ทุ่งอรุณ

วัน จ านวนเด็ก 52 คน อุดหนุน
อาหารส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 158,100  ศูนย์พัฒนา กองการ
บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้จ่ายใน เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา ของศูนย์ อบต.ทุ่งอรุณ
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ

จ านวน 280 วัน จ านวนเด็ก 41 คน 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 2564

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านปอพราน คนละ 21 บาท

สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ เช่น ชุดเคร่ือง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
แบบ ผด.02
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
6 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 109,610  ศูนย์พัฒนา กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ
เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน สังกัดอบต.ทุ่งอรุณ (จัดสรรส าหรับ อบต.ทุ่งอรุณ

เด็กปฐมวัย) เช่น 1. ค่าหนังสือเรียน

7 ค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กอนุบาล ป.1-ป.6 1,299,215 โรงเรียนในเขต กองการ
1) ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงาน จ านวน 260 วัน จ านวนเด็ก 546 ต าบลทุ่งอรุณ ศีกษาฯ
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  คน (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 64)
(สพฐ.) ส าหรับเด็กเล็กสังกัด
2) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน  
3. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

เล่นพัฒนาการเด็ก ส่ือการเรียนการสอน
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อบต.ทุ่งอรุณ 260 วัน จ านวนเด็ก 93 คน เด็กเล็ก สังกัด

(ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 64) อบต.ทุ่งอรุณ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 (อุดหนุนส่วนราชการ)

โครงการอาหารกลางวัน ส าหรับ จัดสรรอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน 2,293,200  โรงเรียนในเขต กองการ
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการ โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ ต าบลทุ่งอรุณ ศีกษาฯ
ศึกษาขั นพื นฐาน(สพฐ.) การศึกษาขั นพื นฐาน(สพฐ.) จ านวน

200 วัน จ านวนเด็ก 546 คน
(ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 64)

9 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000  อบต.ทุ่งอรุณ กองการ
ศีกษาฯ

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม

ของชาติในอนาคต
ในกิจกรรมและเป็นเยาวชนท่ีดี

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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10 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพ่ือให้เด็กเล็กในศูนย์ฯ ได้ตระหนัก 10,000    อบต.ทุ่งอรุณ กองการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณถึงความรักท่ีมีต่อแม่ ศีกษาฯ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู 2,000      ศูนย์พัฒนา กองการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ
อบต.ทุ่งอรุณ อบต.ทุ่งอรุณ

12 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 100,000  ศูนย์พัฒนา กองการ
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด ศีกษาฯ
สังกัด อบต.ทุ่งอรุณ เด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งอรุณ  เช่น อบต.ทุ่งอรุณ

ประตู หน้าต่าง ฝ้า เพดาน พื น
ผนัง  กระจก และอ่ืนๆ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

เพ่ือส่งเสริมการแสดงความ
เคารพ  ความกคัญญู 
ระหว่างลูกศิษย์ท่ีมีครู

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ

แบบ ผด.02

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
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รวม 12 4,698,965 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   2.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการควบคุมการระบาดของ 70,000    ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

โรคไข้เลือดออกต าบลทุ่งอรุณ

2 โครงการป้องกันควบคุมและระงับ 80,000    ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด
โรคติดต่อ

ท่ีเป็นพาหนะน าโรค

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินตามโครงการ
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ

แบบ ผด.02

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินตามโครงการ
เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเคมี
พ่นหมอกควัน  ก าจัดแมลง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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3 โครงการป้องกันโรคปากเท้าเป่ือย 20,000    ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    2.2  แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 80,000    ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ คนปลอดภัย ประชาสัมพันธ์ การท า
ศ.ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ หมันถาวร  สุนัข แมว
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

5 โครงการส ารวจสัตว์เลี ยงและป้อง 20,000    ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด
กันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาณฯ ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนในพื นท่ี

จัดท าโครงการสัตว์ปลอดโรค 

จัดโครงการส ารวจสัตว์เลี ยง

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคปาก เท้า เป่ือย
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6 เงินอุดหนุน ส าหรับการด าเนินงานตาม 340,000  หมู่ท่ี 1-17 ส านักปลัด
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน ต าบลทุ่งอรุณ
สาธารณสุข               

รวม 6 610,000  

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็กศูนย์ 130,000   ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งอรุณ

2 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา 40,000 อบต.ทุ่งอรุณ ส านักปลัด

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม

ภาระของผู้ปกครอง

จ้างนักเรียน นักศึกษา

หมู่บ้านละ 20,000 บาท

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
เกิดข้ึนจากโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

จัดหารถรับ-ส่งเด็ก
ท่ีขาดโอกาสและห่างไกล
สถานท่ีเรียนและช่วยแบ่งเบา

ต าบลทุ่งอรุณ

ค่าด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข
จ านวน  17  หมู่บ้าน
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ท างานช่วงปิดภาคฤดูร้อน

3 โครงการฝึกอบรมจัดตั งสภาเด็ก 20,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ต าบลทุ่งอรุณ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการรณรงค์การป้องกันการติดเชื อ 20,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

 HIV ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพ่ือให้มีความรู้ในการป้องกัน

5 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานด้าน 30,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ฝึกอบรมเด็ก และเยาวชน

ส่งเสริมการด าเนินงานสร้างความ

ท างานช่วงปิดภาคฤดูร้อน

ฝึกอบรม เด็กนักเรียน นักศึกษา

ในพื นท่ีต าบลทุ่งอรุณ เพ่ือฝึก
ทักษะการเป็นผู้น า

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ

การติดเชื อ HIV
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาท
สตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว
และการป้องกันแก้ไขปัญหาการมีเพศ
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
6 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูง 50,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

อายุและผู้ด้อยโอกาสภายใน
ต าบลทุ่งอรุณ

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล
ทุ่งอรุณ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

เข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความ

รุนแรงในครอบครัวและการป้องกัน

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
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7 โครงการส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ 30,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด
ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
 ผู้ยากไร้ คนพิการหรือประชาชนท่ัวไป

รวม 7 320,000  

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 200,000  ต าบลทุ่งอรุณ กองการศึกษา

"ทุ่งอรุณเกมส์" ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด.02

ส่งเสริมอาชีพเพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ คนพิการ หรือประชาชน

เสพติด ในพื นท่ีต าบลทุ่งอรุณ

ท่ัวไป

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยา
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2 โครงการจัดซื ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 100,000  ต าบลทุ่งอรุณ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

3 โครงการจัดกิจกรรมกีฬาสีของเด็กใน เพ่ือให้เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกาย 30,000    อบต.ทุ่งอรุณ กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ ท่ีแข็งแรงรู้จักการเล่นกีฬาและมี ศาสนาและ

วัฒนธรรม

4 โครงการส่งเสริมกีฬาเยาวชนต าบล อุดหนุนโรงเรียนศูนย์เครือข่าย 30,000    อบต.ทุ่งอรุณ กองการศึกษา
ทุ่งอรุณ (อุดหนุนส่วนราชการ) พัฒนาคุณภาพการศึกษาโชคชัย 2 ศาสนาและ

วัฒนธรรม
รวม 4 360,000  

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.5 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 ค่าสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,500,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

ต าบลทุ่งอรุณ

แบบ ผด.02

น  าใจเป็นนักกีฬา

ในต าบลทุ่งอรุณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

เพ่ือให้ประชาชนได้มีอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอส าหรับการออกก าลังกาย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ
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2 ค่าสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้พิการ 2,250,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด
ต าบลทุ่งอรุณ

3 ค่าสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด
ต าบลทุ่งอรุณ

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด
ต าบลทุ่งอรุณ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     2.5 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย. ก.ค. ส.ค.ก.ย.
5 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 524,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด

แบบ ผด.02

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยยังชีพผู้พิการ
ในต าบลทุ่งอรุณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

เกิดข้ึนจากโครงการ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งอรุณ

ในต าบลทุ่งอรุณ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
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ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(กบท.)

6 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 180,000 ต าบลทุ่งอรุณ ส านักปลัด
(สปสช.)

รวม 6 #########

บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถ่ิน (กบท.)
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.)


