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คํานํา 

 

  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้ประกาศใช้ฯ เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2562 ไปแล้วนั้น 

  เนื่องจากยังมีโครงการที่ยังมิได้บรรจุในแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 รายการที่เป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี พ.ศ.2563  ที่ต้องนํามาจัดทําเป็นแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปี พ.ศ.2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) โดยได้บรรจุห้วงเวลาในการดําเนินโครงการฯ 
ดังกล่าว ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมมีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือหรือ
ปฏิทินกําหนดห้วงระยะเวลาอันสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลประจําปีนั้นๆ จึงหวัดเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานจะยึดแนวทาง
ตามปฏิทินแผนการดําเนินงานเป็นหลักในการบริหารโครงการให้สําเร็จลุล่วงตามที่กําหนดไว้ 
  
 
 

                                                                   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 



สารบัญ 
 

 

เรื่อง             หน้า 
 

ส่วนท่ี  1 บทนํา          
   1.1  บทนํา          1 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน       1 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน       1 

1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน      3                  

        

ส่วนท่ี  2   บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                4 

  แผนการดําเนินงานประจําปี  2563 เพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)     5-18 



1 
 

ส่วนท่ี 1 

1.1 บทนํา 
แผนการดําเนินงาน เป็นแผนจัดทําข้ึนหลังจากท่ีได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว และเป็น

แผนท่ีแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณและระยะเวลาท่ีชัดเจน แสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง  และเป็นแผนท่ีได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนท่ี
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทําให้แนวทางในการดําเนินงานประจําปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากย่ิงข้ึน และจะทําให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมาก
ย่ิงข้ึนอีกด้วย 

1.2วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
(1) เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 (2) เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ทําให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากย่ิงข้ึน 
 (3) เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานอ่ืน   
 (4) เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 (5) เพ่ือสะดวกในการติดตามประเมินผล     

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้กําหนดการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเพชร หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร จัดทําร่าง
แผนการดําเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
และหน่วยงานต่าง ๆ 

(3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร นําร่างแผนการ
ดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

(4) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

(5) เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้วให้ประกาศ
เป็นแผนการดําเนินงาน และปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศเพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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แผนภูมิข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ       (อบต.) 
จัดทําแผนพัฒนา อบต.     (หน่วยงานอ่ืน) 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนา อบต. 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนา อบต. 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

 (1) ผู้ปฏิบัติงานรู้ข้ันตอนและรายละเอียดของานเสมือนปฏิทินการทํางาน จึงสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 (2) ผู้บริหารท้องถ่ินสามารถนําแผนการดําเนินงาน ไปใช้ในการควบคุมการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้น
ปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 (3) ทําให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ินสามารถ
ประสานงานได้อย่างบูรณาการทําให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด 
 
 

*************************************************** 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน จํานวน

โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 12.50 1,300,000 12.39 กองช่าง 
รวมยุทธศาสตร์ที่  1 7 12.50 1,300,000 12.39  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.78 30,000 0.28 กองสวัสดิการฯ 

รวมยุทธศาสตร์ที่  2 1 1.78 30,000 0.28  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต      

   3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.57 80,000 0.76 กองสวัสดิการฯ 

   3.2  แผนงานสาธารณสุข 8 14.28 170,000 1.62 สํานักปลัด 
   3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 9 16.07 350,000 3.34 สํานักปลัด 
   3.4 แผนงานงบกลาง 7 12.50 6,422,080 61.21 สํานักปลัด 

รวมยุทธศาสตร์ที่  3 26 46.42 7,022,080 66.93  
 
 
 
 

��� ��.
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

     

   4.1 แผนงานการศึกษา 8 14.29 1,385,250 13.20 กองการศึกษาฯ 
   4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 10.71 290,000 2.76 กองการศึกษาฯ 
  4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.79 50,000 0.48 สํานักปลัด 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 15 26.79 1,725,250 16.44  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ      
สิ่งแวดล้อม      
  5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.79 20,000 0.19 สํานักปลัด 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 1 1.79 20,000 0.19  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร      
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 10.71 395,000 3.76 สํานักปลัด 

รวมยุทธศาสตร์ที่  6 6 10.71 395,000 3.76  
รวมทั้งสิ้น 56 100 10,492,330 100  

��� ��.
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเพชร 
หมู่ที่ 1สายหนอง
ติ้ว-สามแยกห้วย
สิม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เพชรหมู่ที่ 1 สายหนองติ้ว-สาม
แยกห้วยสิม ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 114 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
456 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

260,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านกุดขอนแก่น 
หมู่ที่ 3 สาย
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต บ้านกุดขอนแก่น หมู่ที่ 3 
สายภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
โดยเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 800 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ   

260,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง 
 

            

 

 

 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนอง
ขาม หมู่ที่ 4 สาย
จากไร่พ่อสวง 
ประไพรเมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองขาม หมู่ที่ 4 สายไร่
พ่อสวง  ประไพรเมือง   ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 114 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 456 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 

260,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 
4 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโป่งโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 สายรอบ
หนองบา              

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5สายรอบหนอง
บา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
56 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224  
ตารางเมตร  และวางท่อ ระบาย
น้ํา ยาว 45 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

181,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโป่งโพธิ์ 
หมู่ที่ 5 สายซอย
ข้างบ้านแม่ละมูล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 สายซอยข้าง
บ้านแม่ละมูล ขนาดกว้าง  2.5 
เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
82.5 ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์  
    

45,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 
6 โครงการจัดซื้อหิน

คลุกพร้อม
ปรับแต่งเรียบบ้าน
โป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 
สายนานายอดิเรก-
เดิ่นกกแก้ง    

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดซื้อ
หินคลุกพร้อมปรับแต่งเรียบบ้าน
โป่งโพธิ์ หมู่ที่ 5 สายนานายอ
ดิเรก-เดิ่นกกแก้ง ตามจุดที่ชํารุด
เสียหายภายในสายทางที่กําหนด 
 

34,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 
7 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองงู
เหลือม หมู่ที่ 6 
สายบ้านพ่อเหวิ่น-
แยก 
ถนนลาดยางไป
บ้านหนองแวง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
หนองงูเหลือม หมู่ที่ 6สายบ้าน
พ่อเหวิ่น-แยกถนนลาดยางไป
บ้านหนองแวง ขนาดกว้าง 4  
เมตร ยาว 114  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 456 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์   

260,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรม

อาชีพให้กับสตรี หรือ
ผู้พิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาสหรือ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับสตรีหรือผู้พิการ
หรือผู้ด้อยโอกาสหรือผูสู้งอาย ุ

30,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการส่งเสริมการ

พัฒนาผู้สูงอายุและ
สถาบันครอบครัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
การพัฒนาผูสู้งอายุและสถาบัน
ครอบครัว 

20,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและทัศน
ศึกษาดูงานกลุ่มสตรี
หรือกลุ่มแม่บ้านหรือ
กลุ่มอาชีพของอบต.
บ้านเพชร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
พัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงาน
กลุ่มสตรีหรือกลุม่แม่บ้านหรือกลุม่
อาชีพของอบต.บ้านเพชร 

60,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการควบคุมและ

ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฯลฯ 
 

30,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

2 โครงการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
บริหารจัดการขยะในชุมชน 

10,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

3 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

4 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่1 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านเพื่อ
ดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 1 

20,000 หมู่ที่ 1 สํานักปลดั             
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านเพื่อ
ดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 3 

20,000 หมู่ที่ 3 สํานักปลดั             

6 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านเพื่อ
ดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 4 

20,000 หมู่ที่ 4 สํานักปลดั             
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 
7 อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านเพื่อ
ดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 5 

20,000 หมู่ที่ 5 สํานักปลดั             

8 อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านเพื่อ
ดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ของหมู่ที่ 6 

20,000 หมู่ที่ 6 สํานักปลดั             
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดกิจกรรม

วัน อปพร. 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมวัน อปพร. 

5,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

2 โครงการซ้อมแผน
ระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร 

5,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

3 โครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

10,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหายาเพสติด 

20,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

5 ค่าใช้จ่ายในการซ้อม
แผนกลุ่มโซนนิ่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ซ้อมแผนกลุม่โซนนิ่งที่11 

5,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 
6 โครงการฝึกทบทวน

เพิ่มศักยภาพ อปพร. 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก 
อบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร. 

50,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

7 โครงการเฝ้าระวังการ
ลักลอบขนของป่า
และตดัไม้ทําลายป่า   
(ป่าสงวนแห่งชาติภู
ตะเภา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้า
ระวังการลักลอบขนของป่าและตดัไม้
ทําลายป่า 

25,000 ในเขตพื้นที่
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

8 ค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ สงกรานตฯ์ลฯ 

80,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

9 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจํา อบต.
บ้านเพชร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
อบต.บ้านเพชร 

150,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

 

 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
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แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานจ้างตามภารกิจในส่วน
ของนายจ้างในอัตราร้อยละ5 

124,500 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผูสู้งอายใุน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร 

4,369,200 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้พิการใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร 

1,694,400 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติด
เชื้อ HIV ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร 

12,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 

 

 

 

��� ��.

02 



 

 

23 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต 

3.4 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 เงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)ประจําปี 2563ใน
อัตราร้อยละ1 

148,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

6 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนของพนักงานจ้างที่ อบต.
จะต้องจ่าย 

4,980 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

7 เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

69,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

��� ��.

02 



 

 

24 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการค่าย

วิทยาศาสตร์เพื่อเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ค่ายวิทยาศาสตรเ์พื่อเด็กและเยาวชน 

50,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัน
เด็กแห่งชาต ิ

50,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและค่าจัดการเรยีน
การสอน ค่าจัดการเรยีนการสอน ค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

325,250 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการพัฒนา
วิชาการของโรงเรียน
บ้านกุดขอนแก่น 

เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการ
ของโรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 

20,000 โรงเรียน
บ้านกุด
ขอนแก่น 

กอง
การศึกษาฯ 
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25 

 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโรงเรียนบ้าน
โป่งโพธิ์ 

เพื่ออุดหนุนโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้าน
โป่งโพธิ์ 

20,000 โรงเรียน
บ้านโป่งโพธิ์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
หนองขาม 

เพื่ออุดหนุนโครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
หนองขาม 

20,000 โรงเรียน
บ้านหนอง

ขาม 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการห้องสมุดมี
ชีวิตโรงเรียนบ้าน
หนองงูเหลือม 

เพื่ออุดหนุนโครงการห้องสมดุมีชีวิต
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 

20,000 โรงเรียน
บ้านหนองงู

เหลือม 

กอง
การศึกษาฯ 
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 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 
8 อุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. 

880,000 โรงเรียนใน
เขตพื้นที่
องค์การ

บริหารส่วน
ตําบลบ้าน

เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการจัดส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

120,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการเข้าค่ายพุทธ
บุตร”เยาวชนคนดีศรี
ตําบลบ้านเพชร” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้า
ค่ายพุทธบุตรเยาวชนคนดีศรตีําบล
บ้านเพชร 

30,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการงานบุญ
สงกรานตส์ืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
บุญสงกรานต์สืบสานงานประเพณี
ท้องถิ่น 

50,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการสืบสานงาน
บุญลอยกระทง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสบืสานงาน
บุญลอยกระทง 

30,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการฝึกอบรม

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นแก่เด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
เด็กและเยาวชน 

30,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีบุญ
เข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสืบ
สานงานประเพณีบุญเข้าพรรษา 

30,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัด

งานรัฐพิธีและงาน
สําคัญของชาต ิ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษาและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธีตา่งๆ 

50,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการ รักน้ํา รัก

ป่า รักษาแผ่นดิน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ รัก
น้ํา รักป่า รักษาแผ่นดินเพื่อเฉลิม
พระเกียรติฯ 

20,000 ในเขตพื้นที่
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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

ดําเนินการเลือกตั้ง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

300,000 ในเขตพื้นที่
องค์การ

บริหารส่วน
ตําบลบ้าน

เพชร 

สํานักปลดั             

2 โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ที่สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติสร้างความรักความสามคัคี
ของประชาชนในหมู่บ้านการจัด
ฝึกอบรมประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
สร้างทัศนคตฯิลฯ 

20,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการองค์การ

บริหารส่วนตําบล
บ้านเพชรสัญจร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร
สัญจรเพื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและ
รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 

20,000 ในเขตพื้นที่
องค์การ

บริหารส่วน
ตําบลบ้าน

เพชร 

สํานักปลดั             

4 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการ
พนักงานผู้นําชุมชนหรือเยาวชน
ประชาชนในเพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านเพชร 

20,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โครงการออก

ประชาคมหมู่บ้าน/
ประชาคมตาํบลเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ออกประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคม
ตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา 

10,000 อบต.บ้าน
เพชร 

สํานักปลดั             

6 อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติ
การร่วมในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัตริ่วมในการ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,000 อปท.ในเขต
อําเภอภู
เขียว 

สํานักปลดั             
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดําเนินงาน   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานประมวลผล 

22,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กองช่าง             

2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 โต๊ะทํางาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิด

เหล็ก(91.4x61x75 ซม.) 
6,500 อบต.บ้าน

เพชร 
กองช่าง             

2 เก้าอี้ทํางาน เพื่อจ่าเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน แบบ
มีผนังพิง ล้อเลื่อนปรับระดับได้ มทีี่
พักแขนทั้งสองข้าง 

2,000 อบต.บ้าน
เพชร 

กองช่าง             
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