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ส่วนที่  1 
 
 
 
 

 
 



บทน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีขึ้น  ตามระเบียบฯ ข้อ 26  และให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ  หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่ของต าบล  ในปีงบประมาณนั้น  ตามระเบียบฯ ข้อ 27  แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่มี
การรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  ซึ่งเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  และเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  ท าให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ก 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 าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ 
 3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่ วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  ตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ด าเนินการ  ระยะเวลาที่ชัดเจน 
และแสดงถึงการด าเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-2- 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมทั้งหมดทีจ่ะท าในปีงบประมาณ  2566 
 2. เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติตามแผน 
 3. เพื่อสะดวกในการตดิตามและประเมินผลโครงการพัฒนา 
 

ขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  รวบรวมแผนงาน /
โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  หน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานอื่น  แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
ถ้ าวัวแดง  เพื่อเปิดประชุมพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอให้
ความเห็นชอบเพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงเพื่อให้ความเห็นชอบ 
 4. เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดงให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วให้ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  30  วัน  
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โครงสร้างล าดับขั นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 
                                                                                   

            องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง  
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ                             รวบรวมโครงการ/กจิกรรม         หน่วยงานอื่น  
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลถ้ าววัแดง                             
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                             จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน  
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลถ้ าววัแดง 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                             เสนอรา่งแผนการด าเนินงาน  
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลถ้ าววัแดง 
 
 
คณะกรรมการพัฒนา                                     พจิารณารา่งแผนการด าเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 
                                                               เสนอรา่งฯ ต่อผู้บริหาร  
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน                             ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ             
ต าบลถ้ าวัวแดง        
 

             ประกาศใช้  
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ประโยชน์ของการแผนการด าเนินงาน 
  1. เพื่อบรรลุจดุมุ่งหมาย (Attention  Objectives) 
  2. เพื่อให้ทราบรายละเอยีดแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
  3. เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่วางไว ้
  4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ 
  5. เพื่อความสะดวกในการตดิตามและการประเมนิผลโครงการ                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
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 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของงบ 
ประมาณทั งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน      
  1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2.6 759,000 2.1 ส านักปลัด 

  1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 5 6.6 260,500 0.7 กองช่าง 

  1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 21 27.6 6,233,500 17.1 กองช่าง 

รวม 28 36.8 7,253,000 19.9  

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ      

  5.1  แผนงานการเกษตร 2 2.6 80,000 0.2 กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 2 2.6 80,000 0.2  

3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต      

  3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 5.3 330,000 0.9 ส านักปลัด 

  3.2  แผนงานการศึกษา 14 18.4 8,181,990 22.5 กองการศึกษา 

  3.3 แผนงานสาธารณสขุ 5 6.6 366,000 1.0 กองสาธารณสุข 

  3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 2.6 200,000 0.5 กองสวัสดิการฯ 

  3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.6 110,000 0.3 กองสวัสดิการฯ 

  3.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ       5 6.6 870,000 2.4 กองการศึกษา 

  3.7  แผนงานงบกลาง 5 6.6 17,601,600 48.3 กองสวัสดิการฯ,
กองสาธารณสุข 

รวม 37 48.7 27,659,590 75.9  

 

แบบ ผด.01 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของงบ 
ประมาณทั งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร      
  4.1  แผนงานบริหารทัว่ไป 4 5.3 160,000 0.4 ส านักปลัด 

กองคลัง 
  4.2 แผนงานงบกลาง 4 5.3 1,189,580 3.3 ส านักปลัด 

รวม 8 10.6 1,349,580 3.7  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
  5.1  แผนงานการเกษตร 1 1.3 100,000 0.3 กองส่งเสริม

การเกษตร 

รวม 1 1.3 100,000 0.3  
รวมทั งสิ น 76 100 36,442,170 100  
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
 1 เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาไดร้ับความสะดวกและปลอดภัย 
 2 เพื่อปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน 
 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 4 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค – อย่างเพียงพอ 
 5 เพื่อให้น้ าระบายสะดวกไม่มีน้ าท่วมขังตามจุดตา่ง ๆ 
  
   แนวทางการพัฒนา 
 1 แนวทางการพัฒนาดา้น  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน 
      2 แนวทางการพัฒนาดา้น  การขยายเขตไฟฟา้แสงจันทร์และไฟฟา้แรงต่ า 
      3 แนวทางการพัฒนาดา้น  ก่อสร้างรางระบายน้ า 
 4 แนวทางการพัฒนาดา้น  สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
 5 แนวทางการพัฒนาดา้น  แหล่งน้ า 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคม 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 โครงการก่อสร้าง
ป้าย,ประตู และต่อเติมรั้ว 
ท่ีท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ   
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างป้าย,ประตู และตอ่
เติมรั้ว ท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 

625,500 อบต. ส านักปลัด             

2 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค์ 
อบต.ถ้ าวัวแดง  
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ  
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ 
ท่ีท าการ อบต. 

133,500 อบต. ส านักปลัด             

 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.02 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคม 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองบัวแดง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

55,000 ม.2 กองช่าง             

2 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองบัวแดง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

20,000 ม.7 กองช่าง             

3 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองบัวแดง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 100,000 ม.9 กองช่าง             

4 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองบัวแดง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

50,500 ม.9 กองช่าง             

5 อุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หนองบัวแดง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

35,000 ม.12 กองช่าง             
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  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานการคมนาคม 
  1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
โรงเก็บขยะ บ้านบุสีเสียด 
หมู่ท่ี 1 

ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 16 ม.  451,000 ม.1 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค ์(โดม)  
บ้านโนนถาวร หมู่ท่ี 2 

ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 16 ม. 451,000 ม.2 กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุง 
หอกระจายข่าวโดยติดตั้ง
เสียงตามสาย    
บ้านโนนเตาไห หมู่ท่ี 3 

ขนาด 2,000 วัตต์ พร้อม
ล าโพง 18 ตัว 

117,000 ม.3 กองช่าง             

4 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ต่อจาก
เส้นเดิมถึงบ้านนางกุหลาบ 
ตันเนียม  บ้านโนนเตาไห  
หมู่ท่ี 3 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.  

407,000 ม.3 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
คุ้มบ้านน้อย จากบ้านนาง
วัชราภรณ์ - ถึงบ้านนาย
นิยม บ้านโนนลาน หมู่ท่ี 4 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 72 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 288 ตร.ม. 

175,000 ม.4 กองช่าง             
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1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านโนนลานไปบ้าน 
หัวนาค า บ้านโนนลาน 
หมู่ท่ี 4 

ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 109 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 545 ตร.ม.  

325,000 ม.4 กองช่าง             

7 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก บ้านนาย
สุนทร ไมล์โพธิ์ 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ท่ี 5 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตไม่
เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด 
ศก.ø 0.40 ม. จ านวน 36 
ท่อน พร้อมยาแนว และบ่อ
พักขนาด 1.00x1.00 ม.  
จ านวน 5 บ่อ 

84,000 ม.5 กองช่าง             

8 โครงการเสริมผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากสามแยกบ้านนาย
สมมาตร  บุตศรีวงค์ ถึง
บ้านนางสมหมาย เจริญ
ชัย บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ท่ี 5 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 

452,000 ม.5 กองช่าง             

9 โครงการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก บ้านนาง
หอมจันทร์ อิงชัยภูมิ 
บ้านบ าเหน็จสุวรรณ 
หมู่ท่ี 5 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตไม่
เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ขนาด 
ศก.ø 0.40 ม. จ านวน 22 
ท่อน พร้อมยาแนว และบ่อ
พักขนาด 1.00x1.00 ม.  
จ านวน 4 บ่อ 

62,500 ม.5 กองช่าง             
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1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก จ านวน 2 
ช่วง บ้านหนองหอยปัง 
หมู่ท่ี 6 

ช่วงท่ี 1 จากศาลากลางบ้าน 
ถึงสามแยกวัดใหม่เจริญ
ธรรม วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปาก
ลิ้นราง ขนาด ศก.ø 0.40 ม. 
จ านวน 259 ท่อน พร้อมยา
แนว และบ่อพักขนาด 
1.00x1.00 ม. จ านวน 29
บ่อ 
ช่วงท่ี 2 บริเวณหน้าบ้าน
นางสมหมาย ระวันส ุวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตไม่เสริม
เหล็ก ปากล้ินราง ขนาด ศก.
ø 0.40 ม. จ านวน 64 ท่อน 
พร้อมยาแนว และบ่อพัก 
คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. 
จ านวน 7 บ่อ 

611,500 ม.6 กองช่าง             

11 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาย
สันติ ขันชาลี ถึงหน้าวัด 
บ้านหัวนาค า หมู่ท่ี 7 

ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.04 ม. หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. 

230,000 ม.7 กองช่าง             
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1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
หัวนาค า – บ้านโนนคูณ  
บ้านหัวนาค า หมู่ท่ี 7 

ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 97 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 485 ตร.
ม.  

291,000 ม.7 กองช่าง             

13 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน
นายไพรวัลย์ หมื่นชนะ ถึง
บ้านนางบัวลี  หมื่นชนะ 
บ้านบ่อทอง หมู่ท่ี 8 

ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 250 
ม. หนา 0.04 ม. หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. 

471,000 ม.8 กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
อเนกประสงค ์(บริเวณลาน
ยาง) บ้านบ่อทอง หมู่ท่ี 8 

ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 57 ม. 
หนา 0.12 ม. หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 285 ตร.ม. 

124,000 ม.8 กองช่าง    
 

         

15 โครงการปรับปรุงถนนเข้า
พื้นท่ีการเกษตรสายนานางอร 
แสงจันทร์ บ้านห้วยคลองนา  
หมู่ท่ี 9 

โดยการยกร่องพูนดินและถม
ดินขนาด  ถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,800 ม. รวมปริมาตรดนิ
ถม  3,803  ลบ.ม.  พร้อมลง
ดินลูกรังขนาดถนนกว้าง 4 ม.  
ยาว 1,800 ม. หนาเฉลี่ย  
0.20 ม. หรือปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,440  ลบ.ม. และ
วางท่อระบายน้ าไม่เสริมเหล็ก  
ปากลิ้นราง  ขนาด  ศก.ø 
0.40 เมตร  พร้อมยาแนว  
จ านวน  32  ท่อน 

349,500 ม.9 กองช่าง             
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1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการเสริมผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
จ านวน 2 ช่วง บ้านภูผาทอง  
หมู่ท่ี 10 

ช่วงท่ี  1   
จากบ้านนายสุพัฒน์  งาม
ปัญญา ถึงศาลากลางบ้าน  
กว้าง 5 ม. ยาว 28.5 ม.   
หนา 0.04 ม. หรือพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 142.5 ตร.ม.  
ช่วงท่ี  2   
จากบ้านนายสมบัติ  เสน
ไทสง  ถึงบ้านนายรอง  ชา
ลีนาง  กว้าง  4  ม.  ยาว  
228  ม.  หนา 0.04  ม.  
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  912  
ตร.ม. พร้อมเสริมผิวทาง
แยกทางเชื่อม  พื้นท่ี  27  
ตร.ม.  รวมพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า  1,081.5  ตร.ม. 

407,000 ม.10 กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นายสามารถ  ครองวงศ ์  
ถึงบ้านนายสมดี  นิร า   
บ้านภูผาทอง  หมู่ท่ี 10  

ถนนกว้าง 3 ม. ยาว 100 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 

199,500 ม.10 กองช่าง             
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1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการก่อสร้างรั้วพร้อม
ประตูศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านวังทอง  หมู่ท่ี 11  

รั้วยาว 65.80 ม. สูง 1.60
ม.  ประตูกว้าง 4 ม. 
สูง 1.60 ม. 

215,000 ม.11 กองช่าง             

19 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบผิวดิน จ านวน 3 กลุ่ม  
บ้านวังทอง  หมู่ท่ี 11 

กลุ่มท่ี 1   
กลุ่มนางศรีนวล เหมือนศรี  
กลุ่มท่ี 2   
กลุ่มนางภัคกร  ศรีนวลสกุล   
กลุ่มท่ี 3   
กลุ่มนายทิม ขอบังกลาง 

340,500 ม.11 กองช่าง             

20 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร  (เส้นหลังวัดใหม่
เจริญธรรม)  บ้านหนองหอย
ปังพัฒนา  หมู่ท่ี 12 

ขนาดถนนกว้าง  4  เมตร  
ยาว  440  เมตร  รวม
ปริมาตรดินถม  1,454  
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมลง
ดินลูกรังขนาดถนนกว้าง  
4  เมตร  ยาว  440  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  
หรือปริมาตรดินลูกรังไม่
น้อยกว่า  352  ลูกบาศก์
เมตร  และวางท่อระบาย
น้ า  ไม่เสริมเหล็ก  ปากล้ิน
ราง  ขนาด  ศก.ø 0.40 
เมตร  พร้อมยาแนว  
จ านวน  20  ท่อน   

125,000 ม.12 กองช่าง             
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1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

ที่เกิดขึ นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค

. 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการก่อสร้างขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบสระประมง จ านวน  
2 ช่วง บ้านหนองหอยปัง
พัฒนา หมู่ท่ี 12  

ช่วงท่ี  1   
กว้าง  1  เมตร  ยาว  289  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ช่วงท่ี  2   
กว้าง  3  เมตร  ยาว  108  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
รวมพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  613  
ตารางเมตร 

345,000 ม.12 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-17- 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
 1.1 เพื่อสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลถ้ าวัวแดง 
 1.2 เพื่อให้มีสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ  สถานที่จ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 

  
  

     แนวทางการพัฒนา 
 2.1 แนวทางการพัฒนาที่  1  โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลถ้ าวัวแดง 
     2.2 แนวทางการพัฒนาที่  2  มีสถานที่ฝึกอบรมอาชีพ  สถานที่จ าหน่ายผลผลิตในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ      
    2.1  แผนงานเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 โครงการอบรมยุว
เกษตรกร 

อบรมยุวเกษตรกร 50,000 อบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 30,000 อบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
 1.1 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนหรือสังคม 
 1.2 เพื่อปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 1.3 เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผูด้้อยโอกาส  ผู้ตดิเชื้อเอดส์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 1.4 เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย  เชื่อมความสามัคคีและแก้ไขปัญหาสังคม 
    แนวทางการพัฒนา 
 2.1 แนวทางการพัฒนาด้าน   สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาหารเสริม,อาหารกลางวัน,วัสดุ,อุปกรณ์และสือ่การเรียนการสอน) 
      2.2 แนวทางการพัฒนาด้าน   สงเคราะห์การศกึษาเด็กเรียนดีแต่ยากจน ฯ 
     2.3 แนวทางการพัฒนาด้าน  สงเคราะห์ผู้สูงอาย ุ ผู้ด้อยโอกาส   และคนพิการ  หรือ ทพุลภาพ   
     2.4 แนวทางการพัฒนาด้าน  เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
     2.5 แนวทางการพัฒนาด้าน   โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทกุหมู่บ้าน 
     2.6 แนวทางการพัฒนาด้าน   จดัซื้อผ้าห่มกันหนาว  ถุงยังชีพ 
     2.7 แนวทางการพัฒนาด้าน   โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 2.8 แนวทางการพัฒนาด้าน   โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     2.9 แนวทางการพัฒนาด้าน   โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและปรับปรุงคุณภาพชวีิต 
      2.10 แนวทางการพัฒนาด้าน  โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม ่
      2.11 แนวทางการพัฒนาด้าน  โครงการศกึษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
          2.12 แนวทางการพัฒนาด้าน  ส่งเสริมสขุภาพออกก าลังกายและควบคุมโรคตดิต่อ 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 โครงการตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลสงกรานต์ และ
เทศกาลปีใหม่ 

จัดตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลสงกรานต์และ
เทศกาลปีใหม่ 

80,000 อบต. ส านักปลัด             

2 โครงการบริหารจัดการ
หน่วยกู้ชีพ 

การบริหารจัดการหน่วย
กู้ชีพ 

20,000 อบต. ส านักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

30,000 อบต. ส านักปลัด             

4 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อปพร. 

จัดโครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อปพร. 

200,000 อบต. ส านักปลัด             

 
    3.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

407,680 อบต. กอง
การศึกษา 

            

2 สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์ ฯ  

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์ ฯ  

1,008,420 อบต. กอง
การศึกษา 

            

3 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) สพฐ. 

สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) สพฐ. 

1,990,560 อบต. กอง
การศึกษา 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3.2  แผนงานการศึกษา  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

4 อุดหนุนอาหารกลางวัน 
สพฐ. 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
สพฐ. 

4,019,400 อบต. กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

6 ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ส าหรับ ศพด. 

ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ส าหรับ ศพด. 

333,200 อบต. กอง
การศึกษา 

            

7 ค่าจัดการศึกษาส าหรับ 
ศพด. 

ค่าจัดการศึกษาส าหรับ 
ศพด. 

136,730 อบต. กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ 

ส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ 

30,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการเรียนรู้โลกกว้าง จัดโครงการเรียนรู้โลก
กว้าง 

40,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

10 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง ศพด. 

จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
ศพด. 

6,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

11 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร/ครู
ผู้ดูแลเด็ก 

จัดโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร/ครู
ผู้ดูแลเด็ก 

20,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

12 โครงการโรงเรียนสีขาว จัดโครงการโรงเรียนสีขาว 30,000 อบต. กอง
การศึกษา 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3.2  แผนงานการศึกษา  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

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

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

30,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

14 อุดหนุนโรงเรียนภายใน
ต าบลเพื่อด าเนิน
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาถ้ าวัวแดงท่า
ใหญ ่  

สนับสนุนโรงเรียนภายใน
ต าบลเพื่อด าเนิน
โครงการกีฬาศูนย์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาถ้ าวัวแดงท่า
ใหญ ่  

30,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

 
   3.3  แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 ค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้
ทะเบียนสัตว์ฯ 

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ 

6,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

2 ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ขับเคล่ือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินงานส าหรับ
ขับเคล่ือนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

60,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.3  แผนงานสาธารณสุข  (ต่อ) 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

3 โครงการจัดท าหมัน
สุนัขและแมวในต าบล
ถ้ าวัวแดง 

จัดท าหมันสุนัขและ
แมวในต าบลถ้ าวัวแดง 

30,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 

 

            

4 อุดหนุนโครงการ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชด าริฯ 

อุดหนุนโครงการ
ส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชด าริฯ 

240,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

5 โครงการบริหารจัดการ
ขยะภายในต าบลถ้ าวัว
แดง 

บริหารจัดการขยะ
ภายในต าบลถ้ าวัวแดง 

30,000 อบต. กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
    3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 โครงการจัดหาเคร่ือง
กันหนาวผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

จัดหาเครื่องกันหนาวผู้
ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส 
ฯลฯ 

100,000 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  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ต่าง ๆ 

100,000 อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

2 อุดหนุนโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดย
ชุดปฏิบัติการต าบล
อ าเภอหนองบัวแดง   

สนับสนุนแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดโดยชุด
ปฏิบัติการต าบล
อ าเภอหนองบัวแดง   

10,000 อบต. ส านักปลัด             

 
    3.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 โครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

จัดโครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

100,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬา
เทิดไท้องค์ราชัน 

ด าเนินจัดการแข่งขัน
กีฬาเทิดไท้องค์ราชัน 

90,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการประเพณีแห่
กระธูปบุญออกพรรษา 

ร่วมงานประเพณีแห่
กระธูปบุญออกพรรษา 

250,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการงานประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น  

โครงการงานประเพณี
และวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น  

340,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบุญกระธูป
ออกพรรษา 

อุดหนุนงานประเพณี
บุญกระธูปออกพรรษา 

90,000 อ.หนองบัว
แดง 

กอง
การศึกษา 
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.7  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 เงินสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

78,000 อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

2 เงินสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

12,615,600 อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

3 เงินสงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพคนพิการ 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพคนพิการ 

4,608,000 อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

4 เงินสมทบกองทุน
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

สมทบกองทุน
ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

200,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

5 เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการประชาชนวัน
ละบาทต าบลถ้ าวัวแดง 

สมทบกองทุน
สวัสดิการประชาชนวัน
ละบาทต าบลถ้ าวัวแดง 

100,000 อบต. กอง
สวัสดิการ 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
 
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์  ด้านการเมืองการบริหาร 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการบริการประชาชน 
 2 เพื่อให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารงานและเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 3 เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 4 เพื่อจัดหาวัสด ุอุปกรณ์  บริการประชาชน 
  
    แนวทางการพัฒนา 
 1 แนวทางการพัฒนาดา้น  การพัฒนาคุณภาพและระบบการท างานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
      2 แนวทางการพัฒนาดา้น  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      3 แนวทางการพัฒนาดา้น  จัดสรรงบประมาณจดัซื้อวัสดุ  อุปกรณ์เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 4 แนวทางการพัฒนาดา้น  ส่งเสริมให้ประชาชนส านึกในหน้าที่ของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย 
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   4.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง หรือการท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่าง ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง หรือการท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่าง ๆ 

100,000 อบต. ส านักปลัด             

2 โครงการประชาคม
หมู่บ้านต าบลถ้ าวัว
แดง/สนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน 

เพ่ือด าเนินโครงการ
ประชาคมหมู่บ้านต าบล
ถ้ าวัวแดง/สนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน 

10,000 อบต. ส านักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

ด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

20,000 อบต. ส านักปลัด             

4 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ 
ระดับอ าเภอ 

เพ่ือด าเนินโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนฯ 
ระดับอ าเภอ 

30,000 อบต.      กองคลัง             
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   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   4.2  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่  
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

493,120 อบต. ส านักปลัด             

2 เงินส ารองจ่าย 
 

เงินส ารองจ่าย 505,783 อบต. ส านักปลัด             

3 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 
 

175,677 อบต. ส านักปลัด             

4 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนประกันสังคม 

สมทบกองทุนเงิน
ทดแทนประกันสังคม 
 

15,000 อบต. ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
 1 เพื่อบ าบัด  และฟื้นฟสูภาพแวดล้อม 
 2 เพื่อปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของป่าไม้และร่วมกันดูแลรักษา 
 3 เพื่อดูแลรักษาป่าไม้และแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถใช้อุปโภค - บริโภคได ้
  
  
  
    แนวทางการพัฒนา 
 1 แนวทางการพัฒนาดา้น  การบ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
      2 แนวทางการพัฒนาดา้น  การปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนรักษาสภาพแวดล้อมและรักษาความสะอาด 
 3 แนวทางการพัฒนาดา้น  การปลูกป่าตามนโยบายแห่งรัฐ 
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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. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปลูกต้นไม้ใน
ป่าชุมชน ป่าต้นน้ า 
ป่าสาธารณะ และการ
ปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชด าร ิ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ต้นไม้ 

100,000 อบต. กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บัญชีครุภัณฑ์  
แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
(ผด.02/1) 
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าวัวแดง  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 ตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 
เล่ือน  จ านวน 2 หลัง 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 
บานเล่ือน  จ านวน 2 หลัง 

11,400 อบต. ส านักปลัด             

2 เก้าอี้ห้องประชุมสภา 
จ านวน  12  ตัว 

จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา 
จ านวน  12  ตัว 

20,000 อบต. ส านักปลัด             

3 ชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 
จ านวน  1  ชุด 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง 
จ านวน  1  ชุด 

50,000 อบต. ส านักปลัด             

4 ตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 5 
หลัง 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 5 
หลัง 

28,500 อบต. กองคลัง             

 
2.  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 โต๊ะท างาน 
จ านวน  9  ตัว 

ค่าจัดซื้อโตะ๊ท างาน 
จ านวน  9  ตัว 

45,000 อบต. กอง
การศึกษา 

            

2 โต๊ะรับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน  7  ชุด 

จัดซื้อโตะ๊รับประทานอาหาร
ส าหรับเด็กพร้อมเก้าอี้ 
จ านวน  7  ชุด 

29,400 อบต. กอง
การศึกษา 
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3.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เคร่ือง 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เคร่ือง 

4,000 อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

 
4.  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ 
ด าเนิน 
การ 

หน่วย
ด าเนินการ 

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

1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
จ านวน 2 หลัง 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
จ านวน 2 หลัง 

11,400 อบต. กองช่าง             

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ส าหรับเขียนแบบ) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ส าหรับเขียนแบบ) 
จ านวน 1 เคร่ือง 

30,000 อบต. กองช่าง             

3 เคร่ืองพิมพ์อิ้งค์เจ็ท 
จ านวน 1 เคร่ือง 

จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์อิ้งค์เจ็ท 
จ านวน 1 เคร่ือง 

5,000 อบต. กองช่าง             

 
 



 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้รับความเห็นชอบและให้ประกาศใช้

ตั้งแต่วันที่  20  ตุลาคม  2565   เป็นต้นไป 
 
 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นายอาทิตย ์ ศริิบุตวงศ์) 

                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


