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ส่วนที่  1 
 
 
 
 

 
 

 
 

บทน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีขึ้น  ตามระเบียบฯ ข้อ 26  และให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วั นที่ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ  หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ของต าบล  ในปีงบประมาณนั้น  ตามระเบียบฯ ข้อ 27  แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มี
การรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือควบคุมการด าเนิ นงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้



เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้  ท าให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ/กิจกรรม  โดยแผนการด าเนินงานมีลักษณะส าคัญ คือ 
 1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ถ้ าวัวแดง  หลังจากได้มีการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสร็จสิ้นแล้ว   
 2. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  ด าเนินการเอง โดยไม่ใช้
งบประมาณ 
 3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่ วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  ตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจน  
และแสดงถึงการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะท าในปีงบประมาณ 2564 
 2. เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติตามแผน 
 3. เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  รวบรวมแผนงาน /

โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  หน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องการด าเนินการใน  พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอ่ืน แล้วเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิน่ 
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2. ผู้บริหารท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      

ถ้ าวัวแดง  เพ่ือเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอให้
ความเห็นชอบเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 4. เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วให้ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  30  วัน 
โครงสร้างล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

                                                                                   
            องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                             รวบรวมโครงการ/กิจกรรม         หน่วยงานอื่น  
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง                             
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                             จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  



จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                             เสนอร่างแผนการด าเนินงาน  
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา                                     พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 
                                                               เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร  
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน                             ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ             
ต าบลถ้ าวัวแดง        
 

             ประกาศใช้  
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ประโยชน์ของการแผนการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention  Objectives) 
  2. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
  3. เพ่ือความชัดเจนในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ 
  4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ 
  5. เพ่ือความสะดวกในการติดตามและการประเมินผลโครงการ                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
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 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของงบ 
ประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 19 21.59 5,424,200 14.14 กองช่าง 

  1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 3.41 2,661,000 6.93 ส านักปลดั 

รวม 22 25.00 8,085,200 21.07  

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ      

รวม      

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต      

  3.1  แผนงานการศึกษา 13 14.77 8,402,560 21.90 กองการศึกษา 

  3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       4 4.54 530,000 1.39 กองการศึกษา 

  3.3 แผนงานสาธารณสุข 4 4.54 487,290 1.27 กองสาธารณสุข 

  3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.28 130,000 0.34 ส านักปลัด,กอง
สวัสดิการฯ 

  3.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 5.69 200,000 0.52 ส านักปลดั 

  3.9  แผนงานงบกลาง 4 4.54 17,192,000 44.82 ส านักปลดั 

รวม 32 36.36 26,941,850 70.24  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของงบ 
ประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

แบบ ผด.01 



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร      
  4.1  แผนงานบริหารทั่วไป 18 20.46 2,007,000 5.23 ส านักปลดั 

  4.2  แผนงานการศึกษา 6 6.81 164,000 0.42 กองการศึกษา 

  4.3  แผนงานสาธารณสุข 3 3.41 21,500 0.06 กองสาธารณสุข 

  4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.14 20,000 0.06 กองสวัสดิการ
สังคม 

  4.5 แผนงานงบกลาง 4 4.54 1,007,110 2.63 ส านักปลดั 

รวม 32 36.36 3,219,610 8.40  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
  5.1  แผนงานการเกษตร 2 2.28 110,000 0.29 กองส่งเสริม

การเกษตร 

รวม 2 2.28 110,000 0.29  
รวมทั้งสิ้น 88 100 38,356,660 100  
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภมูิ 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 



 1 เพ่ือให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย 
 2 เพ่ือปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน 
 3 เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
 4 เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค – อย่างเพียงพอ 
 5 เพ่ือให้น้ าระบายสะดวกไม่มีน้ าท่วมขังตามจุดต่าง ๆ 
   แนวทางการพัฒนา 
 1 แนวทางการพัฒนาด้าน  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน 
      2 แนวทางการพัฒนาด้าน  การขยายเขตไฟฟูาแสงจันทร์และไฟฟูาแรงต่ า 
      3 แนวทางการพัฒนาด้าน  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 4 แนวทางการพัฒนาด้าน  สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
 5 แนวทางการพัฒนาด้าน  แหล่งน้ า 
 
 
 
 
 

 
 
 

-7- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภมูิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการเสริมผิว
ลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต(ต่อจากถนน

เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอส
ฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่1  

224,000 ม.1 กองช่าง             

แบบ ผด.02 



แอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่1 
บ้านบุสีเสียด 

บ้านบุสีเสียด 

2 โครงการต่อเติม/ซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่ ๑ บ้านบุสีเสียด 

ต่อเติม/ซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑  
บ้านบุสีเสียด 

178,000 ม.1 กองช่าง             

3 โครงการเสริมผิว
ลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต(ต่อจากถนน
แอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ ๒ 
บ้านโนนถาวร 

เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอส
ฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านโนน
ถาวร 

415,000 ม.2 กองช่าง             

4 โครงการเสริมผิว
ลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต(ต่อจากถนน
แอสฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ 3 
บ้านโนนเตาไห 

เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอส
ฟัลท์ติกเดิม) หมู่ที่ 3  
บ้านโนนเตาไห 

415,000 ม.3 กองช่าง             
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.เสน้ไปวัดบ้านโนน
ลาน หมู่ที่ 4 บ้านโนน
ลาน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.
เส้นไปวัดบ้านโนนลาน หมู่ที่ 4 
บ้านโนนลาน 

218,000 ม.4 กองช่าง             

6 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.เสน้ปากทาง – คอก
วัวตาทุย หมู่ที่ 4  
บ้านโนนลาน 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.
เส้นปากทาง – คอกววัตาทุย
หมู่ที่ 4 บ้านโนนลาน 

198,000 ม.4 กองช่าง             

7 โครงการปรับเกรดถนน
พร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร (เส้น
คลองรวก) หมู่ที่ 5  

ปรับเกรดถนนพร้อมลงหินคลุก
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
(เส้นคลองรวก) หมู่ที่ 5  
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 

150,000 ม.5 กองช่าง             



บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 

8 โครงการปรับเกรดถนน
พร้อมลงหินคลุกเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร (เส้นนา
พ่อทองอยู่) หมู่ที่ 6  
บ้านหนองหอยปงัสามัคค ี

ปรับเกรดถนนพร้อมลงหินคลุก
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
(เส้นนาพ่อทองอยู่) หมู่ที่ 6  
บ้านหนองหอยปงัสามัคค ี

404,000 ม.6 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างร้านค้า
ชุมชนบ้านหัวนาค า   
หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาค า 

ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 
บ้านหัวนาค า   
หมู่ที่ 7 บ้านหัวนาค า 

400,000 ม.7 กองช่าง             

10 โครงการซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 
บ้านบ่อทอง     

ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 8 บ้านบ่อทอง     

400,000 ม.8 กองช่าง             

-9- 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการเสริมผิว
ลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (สี่แยก
โรงเรียน–สามแยกร้านค้า
ชุมชน) หมู่ที่ 9  
บ้านห้วยคลองนา 

เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (สี่แยกโรงเรียน–
สามแยกร้านค้าชุมชน) หมู่ที่ 9  
บ้านห้วยคลองนา 

415,000 ม.9 กองช่าง             

12 โครงการปรับเกรดพร้อม
ลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร (นายายนงค์ – 
ครูชัย) หมู่ที่ 9  
บ้านห้วยคลองนา 

ปรับเกรดพร้อมลงหินคลุกถนน
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร  
(นายายนงค์ – ครูชัย) หมู่ที่ 9  
บ้านห้วยคลองนา 

130,000 ม.9 กองช่าง             



13 โครงการเสริมผิว
ลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต(ต่อจากถนน
แอสฟัลท์ติกเดิม)หมู่ที่ 10 
บ้านภูผาทอง 

เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต(ต่อจากถนนแอส
ฟัลท์ติกเดิม)หมู่ที่ 10  
บ้านภูผาทอง 

415,000 ม.10 กองช่าง             

14 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 
บ้านวังทอง 

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 11 บ้านวงัทอง 

296,000 ม.11 กองช่าง             

15 โครงการติดตั้งระบบสูบ
น้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 
บ้านวังทอง 

ติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11  
บ้านวังทอง 

151,200 ม.11 กองช่าง             
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1.1  แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

16 โครงการเสริมผิว
ลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (เส้นข้าง
โรงเรียน) หมู่ที่ 12  
บ้านหนองหอยปงัพัฒนา 

เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (เส้นข้างโรงเรียน) 
หมู่ที่ 12 บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา 

227,000 ม.12 กองช่าง             

17 โครงการเสริมผิว
ลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต(สามแยกซอย
หน้าวัด) หมู่ที่ 12  
บ้านหนองหอยปงัพัฒนา 

เสริมผิวลาดยางถนนแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (สามแยกซอยหน้า
วัด) หมู่ที่ 12  
บ้านหนองหอยปงัพัฒนา 

178,000 ม.12 กองช่าง             

18 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูา
แสงสว่างสาธารณะ (แบบ
ใช้พลังงานโซล่าเซลล์) 
ภายในต าบลถ้ าวัวแดง 

ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่าง
สาธารณะ (แบบใช้พลังงาน 
โซล่าเซลล์) ภายในต าบลถ้ าวัว
แดง 

360,000 ต.ถ้ าวัว
แดง 

กองช่าง             



19 โครงการอุดหนนุ
ส านักงานการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอหนองบวั
แดง 

อุดหนุนส านักงานการไฟฟูา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบวั
แดง 

250,000 ม.5 กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม 
1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บรเิวณที่ท าการ 
อบต.แห่งใหม ่

ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่
ท าการ อบต.แห่งใหม ่

414,000 ม.5 ส านักปลัด             

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
หอประชุม (รูปโดม) อบต.
แห่งใหม ่

ก่อสร้างอาคารหอประชุม (รูป
โดม) อบต.แหง่ใหม ่

2,100,000 ม.5 ส านักปลัด             

3 โครงการก่อสร้างเสาธง
พร้อมฐานหน้าอาคารที่
ท าการ อบต.แห่งใหม ่

ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานหน้า
อาคารที่ท าการ อบต.แหง่ใหม่ 

147,000 ม.5  ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าป ี 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภมูิ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
 1.1 เพ่ือสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลถ้ าวัวแดง 
 1.2 เพ่ือให้มีสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ  สถานที่จ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 

  
  

     แนวทางการพัฒนา 
 2.1 แนวทางการพัฒนาที่  1  โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลถ้ าวัวแดง 
     2.2 แนวทางการพัฒนาที่  2  มีสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ  สถานที่จ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภมูิ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
 1.1 เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนหรือสังคม 
 1.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 1.3 เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 1.4 เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย  เชื่อมความสามัคคีและแก้ไขปัญหาสังคม 
    แนวทางการพัฒนา 
 2.1 แนวทางการพัฒนาด้าน   สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารเสริม,อาหารกลางวัน,วัสดุ,อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน) 
      2.2 แนวทางการพัฒนาด้าน   สงเคราะห์การศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน ฯ 
     2.3 แนวทางการพัฒนาด้าน  สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส   และคนพิการ  หรือ ทุพลภาพ   
     2.4 แนวทางการพัฒนาด้าน  เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
     2.5 แนวทางการพัฒนาด้าน   โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน 
     2.6 แนวทางการพัฒนาด้าน   จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว  ถุงยังชีพ 
     2.7 แนวทางการพัฒนาด้าน   โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

2.8 แนวทางการพัฒนาด้าน   โครงการฝึกอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     2.9 แนวทางการพัฒนาด้าน   โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
      2.10 แนวทางการพัฒนาด้าน  โครงการเฝูาระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ 
      2.11 แนวทางการพัฒนาด้าน  โครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
          2.12 แนวทางการพัฒนาด้าน  ส่งเสริมสุขภาพออกก าลังกายและควบคุมโรคติดต่อ 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.1  แผนงานการศึกษา 

ล าดั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่  หน่วย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 



บที ่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 สนับสนนุอาหารเสริม

(นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  
สนับสนนุอาหารเสริม
(นม)ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

497,120 อบต. กอง
การศึกษา 

            

2 สนับสนนุอาหารกลางวัน
ศูนย์ ฯ  

สนับสนนุอาหารกลางวัน
ศูนย์ ฯ  

1,171,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

3 สนับสนนุอาหารเสริม
(นม) สพฐ. 

สนับสนนุอาหารเสริม
(นม) สพฐ. 

2,007,200 อบต. กอง
การศึกษา 

            

4 อุดหนุนอาหารกลางวนั 
สพฐ. 

สนับสนนุอาหารกลางวัน 
สพฐ. 

3,860,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

100,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

6 ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับ ศพด. 

ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับ ศพด. 

406,300 อบต. กอง
การศึกษา 

            

7 ค่าจัดการศึกษาส าหรับ 
ศพด. 

ค่าจัดการศึกษาส าหรับ 
ศพด. 

155,940 อบต. กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู ้

30,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนนุการศึกษาดา้น
ต่างๆ ศพด. 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
การศึกษาด้านต่างๆ 
ศพด. 

80,000 อบต. กอง
การศึกษา 
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   3.1  แผนงานการศึกษา  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง ศพด. 

จัดปฐมนิเทศผูป้กครอง 
ศพด. 

5,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            



11 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนต าบล
ถ้ าวัวแดง 

จัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนต าบล
ถ้ าวัวแดง 

30,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

12 อุดหนุนโรงเรียนภายใน
ต าบลเพื่อด าเนิน
โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนาร ีศูนย์
พัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาถ้ าวัว
แดงท่าใหญ่   

สนับสนนุโรงเรียนภายใน
ต าบลเพื่อด าเนิน
โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ศูนย์
พัฒนาคุณภาพ 
มาตรฐานการศึกษาถ้ าวัว
แดงท่าใหญ่   

30,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

13 อุดหนุนโรงเรียนภายใน
ต าบลเพื่อด าเนิน
โครงการกีฬาศูนย์พฒันา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาถ้ าวัวแดงทา่
ใหญ่   

สนับสนนุโรงเรียนภายใน
ต าบลเพื่อด าเนิน
โครงการกีฬาศูนย์พฒันา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาถ้ าวัวแดงทา่
ใหญ่   

30,000 อบต. กอง
การศึกษา 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.2   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการแขง่ขนักีฬา 
ต้านยาเสพติด 

ด าเนินการจัดโครงการ
แข่งขันกีฬา ต้านยาเสพ
ติด 

80,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการประเพณีแห่กระ
ธูปบุญออกพรรษา 

ร่วมงานประเพณีแห่กระ
ธูปบุญออกพรรษา 

100,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการงานประเพณี โครงการงานประเพณี 260,000 อบต. กอง             



และวัฒนธรรมในท้องถิ่น  และวัฒนธรรมในท้องถิ่น  การศึกษา 
4 โครงการอุดหนนุงาน

ประเพณีบญุกระธปูออก
พรรษา 

อุดหนุนงานประเพณบีุญ
กระธูปออกพรรษา 

90,000 อ.หนองบวั
แดง 

กอง
การศึกษา 

            

 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.3   แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบียนสัตว์ฯ 

ส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ฯ 

4,290 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินงานส าหรบั
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

63,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 
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    3.3   แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 อุดหนุนโครงการ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชด าริฯ 

อุดหนุนโครงการ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชด าริฯ 

240,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

180,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.4   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่  หน่วย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 



ที ่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดงานวัน

สตรีสากล 
จัดงานวันสตรีสากล 30,000 อบต. กอง

สวัสดิการ 
            

2 ค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้
พิการ 

ด าเนินการสงเคราะห์
และช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้
พิการ 

100,000 อบต. กอง
สวัสดิการ 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.5   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการตั้งจุดตรวจ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
และเทศกาลปีใหม ่

จัดตั้งจุดตรวจชว่ง
เทศกาลสงกรานต์และ
เทศกาลปีใหม่ 

60,000 อบต. ส านักปลัด             

2 โครงการบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพ 

การบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพ 

50,000 อบต. ส านักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ในการปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

50,000 อบต. ส านักปลัด             

4 โครงการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดโครงการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

30,000 อบต. ส านักปลัด             

5 อุดหนุนโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

10,000 อ.หนองบัว
แดง 

ส านักปลัด             

 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



    3.6  แผนงานงบกลาง 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่  

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง

ชีพผู้ปวุยเอดส์ 
จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผูปุ้วยเอดส ์

66,000 อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

2 เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สงูอาย ุ

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผูสู้งอาย ุ

12,087,600 อบต. กอง
สวัสดิการ 
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    3.6  แผนงานงบกลาง  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เงินสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

4,838,400 อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

4 เงินสมทบกองทนุ
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

สมทบกองทุน
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

200,000 อบต. ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภมูิ 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

 
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์  ด้านการเมืองการบริหาร 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
 1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานและเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน 
 2 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและเพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 3 เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 4 เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  บริการประชาชน 
  
    แนวทางการพัฒนา 
 1 แนวทางการพัฒนาด้าน  การพัฒนาคุณภาพและระบบการท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
      2 แนวทางการพัฒนาด้าน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      3 แนวทางการพัฒนาด้าน  จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 4 แนวทางการพัฒนาด้าน  ส่งเสริมให้ประชาชนส านึกในหน้าที่ของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   4.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ย
ในการเลือกตั้ง 

500,000 อบต. ส านักปลัด             

2 โครงการจัดเวที
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าป ี

เพื่อด าเนินโครงการจัด
เวทีประชาคมท้องถิ่น
เพื่อจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่นห้าป ี

10,000 อบต. ส านักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ต่างๆ ซึ่งเปน็วันส าคัญ
ของทางราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานต่างๆ ซึง่
เป็นวันส าคัญของทาง
ราชการ 

100,000 อบต. ส านักปลัด             

4 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ 
ระดับอ าเภอ 

เพื่อด าเนินโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนฯ ระดับ
อ าเภอ 

20,000 อบต.      กองคลัง             

5 ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

848,800 อบต. ส านักปลัด             

6 ค่าจัดซื้อเต็นท์ผา้ใบ
ทรงโค้ง 

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรง
โค้ง 

150,000 อบต. ส านักปลัด             

7 ค่าจัดซื้อโต๊ะรับแขก จัดซื้อโต๊ะรับแขก 100,000 อบต. ส านักปลัด             

8 ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บชูา จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 11,000 อบต. ส านักปลัด             
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   4.1  แผนงานบริหารทั่วไป  (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่  หน่วย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 



ที ่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 ค่าจัดซื้อโต๊ะพบั

อเนกประสงค ์
จัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค ์

24,000 อบต. ส านักปลัด             

10 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 5,500 อบต. ส านักปลัด             
11 ค่าจัดซื้อโต๊ะ

ประชาสัมพนัธ ์
จัดซื้อโต๊ะ
ประชาสัมพนัธ ์

50,000 อบต. ส านักปลัด             

12 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน
พร้อมเก้าอี้ 

จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี้ 

100,000 อบต. ส านักปลัด             

13 ค่าจัดซื้อเคร่ืองเลื่อยโซ่
ยนต ์

จัดซื้อเคร่ืองเลื่อยโซ่
ยนต ์

7,000 อบต. ส านักปลัด             

14 ค่าจัดซื้อโปรเจคเตอร์
พร้อมจอรับภาพ 

จัดซื้อโปรเจคเตอร์
พร้อมจอรับภาพ 

38,700 อบต. ส านักปลัด             

15 ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง จัดซื้อชุดดับเพลิง 18,000 อบต. ส านักปลัด             
16 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 

 
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 11,000 อบต. กองคลัง             

17 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
 

จัดซื้อโต๊ะท างาน 5,000 อบต. กองคลัง             

18 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน 
 

จัดซื้อโต๊ะท างาน 
 

8,000 อบต. กองคลัง      
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   4.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  2  
บานทึบ 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  2  33,000 ศพด.  กอง             



บานทึบ ต.ถ้ าวัวแดง การศึกษา 
2 จัดซื้อพัดลม

อุตสาหกรรม 
จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 

42,000 ศพด.  
ต.ถ้ าวัวแดง 

กอง
การศึกษา 

            

3 จัดซื้อชั้นวางของเก็บ
กระเป๋าสัมภาระ 

จัดซื้อชั้นวางของเก็บ
กระเป๋าสัมภาระ 

30,000 ศพด.  
ต.ถ้ าวัวแดง 

กอง
การศึกษา 

            

4 จัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร
ส าหรับเด็กส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อ
ทอง 

จัดซื้อโต๊ะโรงอาหาร
ส าหรับเด็กส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบ่อทอง 

7,500 ศพด. 
บ้านบ่อ

ทอง 

กอง
การศึกษา 

            

5 จัดซื้อกล้องวงจรปิด จัดซื้อกล้องวงจรปิด 50,000 ศพด.  
ต.ถ้ าวัวแดง 

กอง
การศึกษา 

            

6 จัดซื้อตู้ยาสามญั จัดซื้อตู้ยาสามญั 1,500 ศพด. 
บ้านบ่อ

ทอง 

กอง
การศึกษา 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   4.3  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4,500 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

2 จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี้ 

จัดซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี้ 

7,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

3 จัดซื้อเคร่ืองเปุา
แอลกอฮอล์ 

จัดซื้อเคร่ืองเปุา
แอลกอฮอล์ 

10,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

 



   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   4.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

ด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

20,000 อบต. ส านักปลัด             

 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   4.5  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เงินสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น (กบท.) 

252,767 อบต. ส านักปลัด             
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   4.5  แผนงานงบกลาง (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 เงินส ารองจ่าย 
 

เงินส ารองจ่าย 549,343 อบต. ส านักปลัด             

3 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

190,000 อบต. ส านักปลัด             

4 เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทนประกันสังคม 

สมทบกองทุนเงนิ
ทดแทนประกันสังคม 

15,000 อบต. ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภมูิ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
 1 เพ่ือบ าบัด  และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
 2 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของปุาไม้และร่วมกันดูแลรักษา 
 3 เพ่ือดูแลรักษาปุาไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถใช้อุปโภค - บริโภคได้ 
  
  
  
    แนวทางการพัฒนา 
 1 แนวทางการพัฒนาด้าน  การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
      2 แนวทางการพัฒนาด้าน  การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาด 
 3 แนวทางการพัฒนาด้าน  การปลูกปุาตามนโยบายแห่งรัฐ 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1  แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ต้นไม ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
ต้นไม ้

60,000 อบต. กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

            

2 โครงการพัฒนาปุา
ชุมชนต าบลถ้ าวัวแดง 

ด าเนินโครงการพัฒนา
ปุาชุมชนต าบลถ้ าวัว
แดง 

50,000 อบต. กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้รับความเห็นชอบและให้ประกาศใช้

ตั้งแต่วันที่  20  ตุลาคม  2563   เป็นต้นไป 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นายอดุลย์   ผาบเพ็ง) 

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


