














 

 

5 

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ�นกจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จํานวน

โครงการที�

ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั5งหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ทั5งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบ

หลกั 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื5นฐาน      

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6 10.00 1,110,000 10.92 กองช่าง 
รวมยุทธศาสตร์ที�  1 6 10.00 1,110,000 10.92  

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ      

    2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 1.67 50,000 0.49 กองสวสัดิการฯ 

รวมยุทธศาสตร์ที�  2 1 1.67 50,000 0.49  

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ      

   3.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4 6.67 100,000 0.98 กองสวสัดิการฯ 

   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 11.67 175,000 1.72 สาํนกัปลดั 
   3.3 แผนงานบริหารงานทั0วไป 1 1.67 20,000 0.20 สาํนกัปลดั 
   3.4 แผนงานงบกลาง 6 10.00 6,139,850 60.41 สาํนกัปลดั 
  3.5  แผนงานสาธารณสุข 8 13.33 180,000 1.77 สาํนกัปลดั 

รวมยุทธศาสตร์ที�  3 26 43.33 6,614,850 65.08  

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ�นกจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จํานวน

โครงการที�

ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 

โครงการทั5งหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ทั5งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม นันทนาการและภูมิปัญญา

ท้องถิ�น 

     

   4.1 แผนงานการศึกษา 11 18.33 1,509,200 14.85 กองการศึกษาฯ 
   4.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 7 11.67 240,000 2.36 กองการศึกษาฯ 
  4.3 แผนงานบริหารงานทั0วไป 1 1.67 50,000 0.49 สาํนกัปลดั 

รวมยุทธศาสตร์ที� 4 19 31.67 1,799,200 17.70  

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ      

สิ�งแวดล้อม      

  5.1 แผนงานบริหารงานทั0วไป 2 3.33 45,000 0.44 สาํนกัปลดั 
รวมยุทธศาสตร์ที� 5 2 3.33 45,000 0.44  

 

 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ�นกจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จํานวน

โครงการที�

ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ

ของ 

โครงการทั5งหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ

ของ

งบประมาณ

ทั5งหมด 

หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการเมือง และการบริหาร      

   6.1 แผนงานบริหารงานทั0วไป 6 10.00 545,000 5.36 สาํนกัปลดั 
รวมยุทธศาสตร์ที�  6 6 10.00 545,000 5.36  

รวมทั5งสิ5น 60 100 10,164,050 100  

แบบ ผด.01 
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บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื5นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง

ไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็บา้นเพชร
หมู่ที0 1 

ก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็บา้นเพชรหมู่ที0 1 กวา้งดา้นละ
0.50 เมตร ยาว 344.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืDนที0ไม่นอ้ยกวา่ 
344.00 ตารางเมตร ถนนสายบา้น
เพชร-หนองแวง รายละเอียดตามที0 
อบต.กาํหนด 

200,000 หมู่ที0 1 กองช่าง 
 

            

2 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตบา้น
กดุขอนแก่น หมู่ที0 3 
โดยการปูแอสฟัล   
ติกคอนกรีตทบัถนน
คอนกรีตเดิม 

ปูแอสฟัลติกคอนกรีตทบัถนน
คอนกรีตเดิมขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 185.00 เมตร หนาโดยเฉลี0ย 
0.04 เมตร หรือพืDนที0ไม่นอ้ยกวา่ 
0.04.00 ตารางเมตร ถนนสายภายใน
หมู่บา้น รายละเอียดตามที0อบต.
กาํหนด 

200,000 หมู่ที0 3 กองช่าง 
 

            

 

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื5นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็บา้นหนองขาม 
หมู่ที0 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
บา้นหนองขาม หมู่ที0 4 ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพืDนที0ไม่นอ้ยกวา่ 
309.00 เมตร ถนนสายบา้นพอ่
เดือน-บา้นสมาน  บาํรุงญาติ  
รายละเอียดตามที0 อบต.กาํหนด 

200,000 หมู่ที0 4 กองช่าง 
 

            

  

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื5นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็บา้นโป่งโพธิI  
หมู่ที0 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
บา้นโป่งโพธิI  หมู่ที0 5 จาํนวน 2 จุด 
สายรอบหนองบา จุดที0 1 ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพืDนที0ไม่นอ้ย
กวา่ 135.00 ตารางเมตร  จุดที0 2 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 61.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืDนที0ไม่
นอ้ยกวา่  183.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามที0 อบต.กาํหนด 

200,000 หมู่ที0 5 กองช่าง 
 

            

 

  

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื5นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการก่อสร้าง

ไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็บา้น
หนองงูเหลือม       
หมู่ที0 6 

ก่อสร้างไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็บา้นหนองงูเหลือม หมู่ที0 6 
ขนาดกวา้งดา้นละ 0.50 เมตร ยาว 
344.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พืDนที0ไม่นอ้ยกวา่ 344.00 ตารางเมตร 
ถนนสายบา้นนางละเวยีน  -นานาง
ยกุต ์ รายละเอียดตามที0 อบต.
กาํหนด 

200,000 หมู่ที0 6 กองช่าง 
 

            

6 โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซม
หอ้งประชุมอาคาร
หลงัเก่า 

จา้งเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหอ้ง
ประชุมอาคารหลงัเก่า โดยการรืDอ
ถอนพืDนที0เดิมที0ชาํรุดพร้อมปู
กระเบืDองพืDน ทาสีภายใน ทาสีฝ้า
เพดาน ทาสีภายนอกและเปลี0ยน
ประตูอลูมิเนียม รายละเอียดตามที0
อบต.กาํหนด 

110,000 อบต.บา้น
เพชร 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการฝึกอบรม

อาชีพใหก้บัสตรี 
หรือผูพิ้การหรือ
ผูด้อ้ยโอกาสหรือ
ผูสู้งอาย ุ

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพใหก้บัสตรีหรือผู ้
พิการหรือผูด้อ้ยโอกาสหรือผูสู้งอาย ุ

50,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 

            

 

  

แบบ ผด.02 
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บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ค่าใชจ่้ายในการ

จดัทาํเวทีประชาคม
ตาํบล/หมู่บา้น/แผน
ชุมชน 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัทาํ
เวทีประชาคมตาํบล/หมู่บา้น/แผน
ชุมชน 

10,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 

            

2 โครงการพฒันา
ศกัยภาพและทศัน
ศึกษาดูงานกลุ่มสตรี
หรือกลุ่มแม่บา้น
หรือกลุ่มอาชีพของ
อบต.บา้นเพชร 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
พฒันาศกัยภาพและทศันศึกษาดูงาน
กลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บา้นหรือกลุ่ม
อาชีพของอบต.บา้นเพชร 

60,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 

            

3 โครงการส่งเสริม
การพฒันาผูสู้งอายุ
และสถาบนั
ครอบครัว 

เพื0อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
ส่งเสริมการพฒันาผูสู้งอายแุละ
สถาบนัครอบครัว 

20,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

14 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการบริหาร

จดัการขยะในชุมชน 
เพื0อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการ
บริหารจดัการขยะในชุมชน 

10,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

 

 

  

แบบ ผด.02 



 

 

15 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

3.2 แผนงานบริหารงานทั�วไป 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการมหกรรม

ของดีอาํเภอภูเขียว 
เพื0อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
มหกรรมของดีอาํเภอภูเขียว มีการ
จดักิจกรรมส่งเสริม ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีทอ้งถิ0นส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวติฯลฯ 

20,000 ในเขตพืDนที0
อาํเภอภู

เขียว 

สาํนกัปลดั             

แบบ ผด.02 



 

 

16 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการควบคุม

และป้องกนัโรค
ไขเ้ลือดออก 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ดาํเนินงานโครงการควบคุมและ
ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ฯลฯ 
 

30,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการควบคุม
และป้องกนัโรคพิษ
สุนขับา้ 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนิน
โครงการควบคุมและป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ ฯลฯ 
 

50,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

3 อุดหนุนสาํหรับการ
ดาํเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที01 

เพื0อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บา้นเพื0อ
ดาํเนินโครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข ของหมู่ที0 1 

20,000 หมู่ที0 1 สาํนกัปลดั             

  

แบบ ผด.02 



 

 

17 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 อุดหนุนสาํหรับการ

ดาํเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที0 3 

เพื0อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บา้นเพื0อ
ดาํเนินโครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข ของหมู่ที0 3 

20,000 หมู่ที0 3 สาํนกัปลดั             

5 อุดหนุนสาํหรับการ
ดาํเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที0 4 

เพื0อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บา้นเพื0อ
ดาํเนินโครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข ของหมู่ที0 4 

20,000 หมู่ที0 4 สาํนกัปลดั             

 

  

แบบ ผด.02 



 

 

18 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ดาํเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที0 5 

เพื0อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บา้นเพื0อ
ดาํเนินโครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข ของหมู่ที0 5 

20,000 หมู่ที0 5 สาํนกัปลดั             

8 อุดหนุนสาํหรับการ
ดาํเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข หมู่ที0 6 

เพื0อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บา้นเพื0อ
ดาํเนินโครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข ของหมู่ที0 6 

20,000 หมู่ที0 6 สาํนกัปลดั             

 

  

แบบ ผด.02 



 

 

19 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ค่าใชจ่้ายในการ

ป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนั
และลดอุบติัเหตทุางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานตฯ์ลฯ 

80,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

2 ค่าใชจ่้ายในการซอ้ม
แผนกลุ่มโซนนิ0งที0 
11 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
ซอ้มแผนกลุ่มโซนนิ0งที011 

5,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

3 โครงการซอ้มแผน
ระงบัอคัคีภยัใน
สถานศึกษา 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
ซอ้มแผนระงบัอคัคีภยัใน
สถานศึกษาในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลบา้นเพชร 

5,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

4 โครงการบริการ
การแพทยฉุ์กเฉิน 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
บริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

10,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

 

แบบ ผด.02 



 

 

20 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการจดักิจกรรม

วนั อปพร. 
เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการจดั
กิจกรรมวนั อปพร. 

5,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

6 โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
แกไ้ขปัญหายาเพสติด 

20,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

7 โครงการฝึกทบทวน
เพิ0มศกัยภาพ อปพร. 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมทบทวนเพิ0มศกัยภาพ อป
พร. 

50,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

21 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

3.4 แผนงานงบกลาง 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เงินสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม 
เพื0อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง
ทั0วไปและพนกังานจา้งตามภารกิจ
ในส่วนของนายจา้งในอตัราร้อยละ5 

117,540 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

2 เบีDยยงัชีพผูสู้งอาย ุ เพื0อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผูสู้งอายใุน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้น
เพชร 

4,150,800 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 

            

3 เบีDยยงัชีพผูพิ้การ เพื0อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผูพิ้การใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้น
เพชร 

1,708,800 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 

            

4 เบีDยยงัชีพผูป่้วยโรค
เอดส์ 

เพื0อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผูป่้วยที0ติด
เชืDอ HIV ในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลบา้นเพชร 

12,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

22 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวติ 

3.4 แผนงานงบกลาง 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เงินสมทบกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิ0น (ก.บ.ท.) 

เพื0อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิ0น (ก.บ.ท.)ประจาํปี 2562ใน
อตัราร้อยละ1 

146,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

6 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

เพื0อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนของพนกังานจา้งที0 อบต.
จะตอ้งจ่าย 

4,710 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

23 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ�น 

4.1 แผนงานการศึกษา 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการพฒันา

ศกัยภาพดา้นการจดั
การศึกษาทอ้งถิ0น 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมสมัมนาและทศันศึกษาดู
งานของขา้ราชการส่วนทอ้งถิ0น 
พนกังานจา้ง คณะผูบ้ริหารสมาชิก
สภาฯและคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพฒันาเด็กเลก็อบต.บา้นเพชร 

50,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจดังานวนั
เด็กแห่งชาติ 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการวนั
เด็กแห่งชาติ 

50,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื0ออุดหนุนอาหารกลางวนัศูนย์
พฒันาเด็กเลก็และค่าจดัการเรียน
การสอน ค่าจดัการเรียนการสอน ค่า
หนงัสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื0องแบบ
นกัเรียน ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

309,200 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

24 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ�น 

4.1 แผนงานการศึกษา 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการเขา้ค่าย

พทุธบุตร”เยาวชน
คนดีศรีตาํบลบา้น
เพชร” 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการเขา้
ค่ายพทุธบุตรเยาวชนคนดีศรีตาํบล
บา้นเพชร 

30,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการค่าย
วทิยาศาสตร์เพื0อเด็ก
และเยาวชน 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
ค่ายวทิยาศาสตร์เพื0อเด็กและเยาวชน 

50,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 ค่าพฒันาผูป้ระกอบ
วชิาชีพครูที0สงักดั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลบา้นเพชร 

เพื0อจ่ายเป็นค่าพฒันาผูป้ระกอบ
วชิาชีพครูที0สงักดัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้น
เพชร 

20,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

25 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ�น 

4.1 แผนงานการศึกษา 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

วชิาการของโรงเรียน
บา้นกดุขอนแก่น 

เพื0ออุดหนุนโครงการพฒันาวชิาการ
ของโรงเรียนบา้นกดุขอนแก่น 

20,000 โรงเรียน
บา้นกดุ

ขอนแก่น 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการส่งเสริม
พฒันาการเด็ก
ปฐมวยัโรงเรียนบา้น
หนองขาม 

เพื0ออุดหนุนโครงการส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยัโรงเรียนบา้น
หนองขาม 

20,000 โรงเรียน
บา้นหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิI ทางการ
เรียนโรงเรียนบา้น
โป่งโพธิI  

เพื0ออุดหนุนโครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธิI ทางการเรียนโรงเรียน
บา้นโป่งโพธิI  

20,000 โรงเรียน
บา้นโป่ง

โพธิI  

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการหอ้งสมุดมี
ชีวติโรงเรียนบา้น
หนองงูเหลือม 

เพื0ออุดหนุนโครงการหอ้งสมุดมี
ชีวติโรงเรียนบา้นหนองงูเหลือม 

20,000 โรงเรียน
บา้นหนองงู

เหลือม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

26 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ�น 

4.1 แผนงานการศึกษา 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 อุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวนัเด็ก
นกัเรียน 

เพื0อจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 

920,000 โรงเรียนใน
เขตพืDนที0
องคก์าร

บริหารส่วน
ตาํบลบา้น

เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

  

แบบ ผด.02 



 

 

27 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ�น 

4.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการจดัส่ง

นกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนักีฬาทอ้งถิ0น
สมัพนัธ์ตา้นยาเสพ
ติด 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการ
กีฬาทอ้งถิ0นสมัพนัธ์ตา้นยาเสพติด 

100,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสืบสาน
งานบุญลอยกระทง 

เพื0อเป็นค่าใชจ่้ายในการสืบสานงาน
บุญลอยกระทง 

10,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการงานบุญ
สงกรานตสื์บสาน
งานประเพณีทอ้งถิ0น 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน
บุญสงกรานตสื์บสานงานประเพณี
ทอ้งถิ0น 

50,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการสืบสาน
งานประเพณีบุญ
เขา้พรรษา 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
สืบสานงานประเพณีบุญเขา้พรรษา 

20,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

28 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ�น 

4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการฝึกอบรม

เพื0อส่งเสริม
วฒันธรรมประเพณี
และภูมิปัญญา
ทอ้งถิ0นแก่เด็กและ
เยาวชน 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพื0อส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ0นแก่
เด็กและเยาวชน 

20,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการเขา้ค่าย
พทุธบุตร “เยาวชน
คนดีศรีตาํบลบา้น
เพชร” 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการเขา้
ค่ายพทุธบุตร”เยาวชนคนดีศรีตาํบล
บา้นเพชร” 

20,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนงาน
ประเพณีต่างๆของ
หมู่บา้น 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังาน
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนงาน
ประเพณีต่างๆของหมู่บา้น 

20,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.02 



 

 

29 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ�น 

4.3 แผนงานบริหารงานทั�วไป 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ค่าใชจ่้ายในการจดั

งานรัฐพิธีและงาน
สาํคญัของชาติ 

เพื0อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษาและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธีต่างๆ 

50,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

 

  

แบบ ผด.02 



 

 

30 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั�งยืน 

5.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการเฝ้าระวงั

การลกัลอบขนของ
ป่าและตดัไมท้าํลาย
ป่า   (ป่าสงวน
แห่งชาติภูตะเภา) 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการเฝ้า
ระวงัการลกัลอบขนของป่าและตดั
ไมท้าํลายป่า 

25,000 ในเขตพืDนที0
องคก์าร
บริหารส่วน
ตาํบลบา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการ รักนํD า รัก
ป่า รักษาแผน่ดิน 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ 
รักนํD า รักป่า รักษาแผน่ดินเพื0อเฉลิม
พระเกียรติฯ 

20,000 ในเขตพืDนที0
องคก์าร
บริหารส่วน
ตาํบลบา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

 

  

แบบ ผด.02 



 

 

31 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินการเลือกตัDง 

เพื0อเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับการ
เลือกตัDงขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ0น 

200,000 ในเขตพืDนที0
องคก์าร

บริหารส่วน
ตาํบลบา้น

เพชร 

สาํนกัปลดั             

2 โครงการฝึกอบรม
เพื0อเพิ0มประสิทธิ 
ภาพและทศันศึกษาดู
งาน 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมเพื0อเพิ0มประสิทธิภาพและ
ทศันศึกษาดูงานของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิ0น พนกังานจา้ง คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาผูน้าํชุมชนกลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บา้น 

250,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

 

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

32 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการปรองดอง

สมานฉนัท ์

เพื0อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม
ที0สร้างความปรองดองสมานฉนัท์
ของคนในชาติสร้างความรักความ
สามคัคีของประชาชนในหมู่บา้น
การจดัฝึกอบรมประชุมชีDแจงทาํ
ความเขา้ใจสร้างทศันคติฯลฯ 

30,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

4 โครงการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล
บา้นเพชรสญัจร 

เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้นเพชร
สญัจรเพื0อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
และรับฟังปัญหาของประชาชนใน
พืDนที0องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบา้น
เพชร 

20,000 ในเขตพืDนที0
องคก์าร

บริหารส่วน
ตาํบลบา้น

เพชร 

สาํนกัปลดั             

 

 

แบบ ผด.02 



 

 

33 

 

 

บัญชีโครงการพฒันาท้องถิ�น กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาการเมืองและการบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 
เพื0อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะ
ผูบ้ริหารสมาชิกสภา ขา้ราชการ
พนกังานผูน้าํชุมชนหรือเยาวชน
ประชาชนในเพืDนที0องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลบา้นเพชร 

20,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

6 อุดหนุนศูนยป์ฎิบติั
การร่วมในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ0น 

เพื0อสนบัสนุนศูนยป์ฏิบติัร่วมใน
การใหค้วามช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ0น 

25,000 อปท.ในเขต
อาํเภอภู

เขียว 

สาํนกัปลดั             

 

แบบ ผด.02 



 

 

34 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที�ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ�น 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

1 แผนงานบริหารงานทั�วไป 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื0องคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ก 

เพื0อจ่ายเป็นค่าจดัซืDอเครื0อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 

16,000 อบต.บา้น
เพชร 

สาํนกัปลดั             

2 เครื0องคอมพิวเตอร์ เพื0อจ่ายเป็นค่าจดัซืDอเครื0อง
คอมพิวเตอร์ 

22,000 อบต.บา้น
เพชร 

กองคลงั             

3 เครื0องพิมพแ์บบฉีด
หมึกพร้อมติดตัDงถงั
หมึกพิมพ ์(Ink Tank 
Printer) 

เพื0อจ่ายเป็นค่าจดัซืDอเครื0องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัDงถงัหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) 

4,300 อบต.บา้น
เพชร 

กองคลงั             

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

35 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที�ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ�น 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

2. แผนงานการศึกษา 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื0องคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ก 

เพื0อจ่ายเป็นค่าจดัซืDอเครื0อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 

16,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื0องคอมพิวเตอร์

โนต้บุ๊ก 

เพื0อจ่ายเป็นค่าจดัซืDอเครื0อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ 

16,000 อบต.บา้น
เพชร 

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 

            

 

 

แบบ ผด.02/1 



 

 

36 

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที�ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ�น 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 

2. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ชุดทดสอบความขน้

เหลวของคอนกรีต 
(Slump test set) 

เพื0อจ่ายเป็นค่าจดัซืDอชุดทดสอบ
ความขน้เหลวของคอนกรีต (Slump 
test set) 

6,200 อบต.บา้น
เพชร 

กองช่าง             

2 ปัD มลมสายพานขนาด
ใหญ่ 

เพื0อจ่ายเป็นค่าจดัซืDอปัD มลมสายพาน
ขนาดใหญ่ 

20,000 อบต.บา้น
เพชร 

กองช่าง             
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที�ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ�น 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อาํเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

 

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 

1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลาํดบั 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที0 

ดาํเนินการ 
หน่วย

ดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เครื0องปั0นไฟ

เครื0องยนตเ์บนซิน
(เครื0องกาํเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 3 กิโลวตัต)์ 

เพื0อจดัซืDอเครื0องปั0นไฟเครื0องยนต์
เบนซิน(เครื0องกาํเนิดไฟฟ้า ขนาด 3 
กิโลวตัต)์ 
 

27,500 อบต.บา้น
เพชร 

กองช่าง             
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