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ค ำน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับปัจจุบัน  ข้อ ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

     เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ว่าด้วยเรื่อง การน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น แลเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน           
ลดความซ้ าซ้อน และบูรณาการกับหน่วยงานอื่น องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ จึงได้จัดท าแผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานนี้ จะท าให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการมากข้ึน และเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมเพ่ือสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนต่อไป 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน  

ส่วนที่  ๑  บทน า 
 
๑.๑ บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของ
ปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

แผนการด าเนินงานมีแนวทางในการจัดท าดังนี ้
๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน (Action Plan) 
๒. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
๓. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง 
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรหนึ่งจึงจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
๑. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  
๒. เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากข้ึน 
๓. ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
๔. เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๕. ช่วยให้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ๕ ข้อ ๒๖ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน  ดังนี ้

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล         
ซับใหญ่รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่

๒. การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลซับใหญ่จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจาก แผนงาน /โครงการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล                     
ซับใหญ่ และหน่วยงานต่างๆ  



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ  งานนโยบายและแผน  

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ น าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 

๔. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบ 

๕. เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อ
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกัน และต้องเพื่อปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๒. มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  และการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

๓. แสดงถึงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
๔. ลดความซ้ าซ้อนของงาน/โครงการ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
๕. มีการบูรณาการท างานร่วมกันของส่วนงานต่างๆ 
๖. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 - 0.00 กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 16 17.78 8,800,000.00 31.48 กองช่าง

รวม 16 17.78              8,800,000.00 31.48
2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 - 0.00 กองช่าง
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.22 80,000.00 0.29 ส านักงานปลัด
2.3 แผนงานสาธารณสุข 16 17.78 370,000.00 1.32 กองสาธารณสุขฯ
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3.33 70,000.00 0.25 กองสวสัดิการสังคมฯ
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 5.56 325,000.00 1.16 ทุกกอง/ส่วนราชการ
2.6 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 1.11 20,000.00 0.07 กองการศึกษาฯ
2.7 แผนงานการเกษตร 1 1.11 40,000.00 0.14 กองส่งเสริมการเกษตร
2.8 แผนงานงบกลาง 5 5.56 10,315,000.00 36.90 ส านักงานปลัด

รวม 33 36.67              11,220,000.00 40.13
3 ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3.1 แผนงานการศึกษา 17 18.89 6,111,340.00 21.86 กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 3 3.33 70,000.00 0.25 กองการศึกษาฯ
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.11 80,000.00 0.29 กองสวสัดิการสังคมฯ

รวม 21 23.33 6,261,340.00 22.40

3

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่อ าเภอซับใหญ ่จังหวัดชัยภมูิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

4 ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 5.56 690,000.00 2.47 ส านักงานปลัด
4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง) 2 2.22 40,000.00 0.14 กองคลัง
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.33 300,000.00 1.07 ส านักงานปลัด
4.4 แผนงานงบกลาง 5 5.56 455,730.00 1.63 ส านักงานปลัด

รวม 15 16.67 1,485,730.00 5.31
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่ว การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.11 50,000.00 0.18 กองสาธารณสุขฯ
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.11 30,000.00 0.11 กองช่าง
5.3 แผนงานการเกษตร 3 3.33 110,000.00 0.39 กองส่งเสริมการเกษตร

รวม 5 5.56 190,000.00 0.68

รวมทิง้สิน้ 90 100.00         27,957,070.00 100.00

4

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่อ าเภอซับใหญ ่จังหวัดชัยภมูิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

ผด.02

 
1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ

1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้าง 100,000.00 หมู่ที่ 1 กองชา่ง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับใหญ ่ม.1 สายหลังวัดซับใหญ่
ขนาดกว้าว 4.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
196.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-206
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 3 ล าดับที่ 3

2  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้าง 40,000.00 หมู่ 2 กองชา่ง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านวังพง ม.2 สายหน้าบ้านนางนวลตอง
บ้านวังพง หมู่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

80.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-206
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 4 ล าดับที่ 7 5

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บ้านซับใหญ ่ ม.1

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารสว่นต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จงัหวดัชยัภูมิ

โครงการ

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้าง 40,000.00 หมู่ 3 กองชา่ง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด ม.3 
บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า

80.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-206
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 5 ล าดับที่ 12

4  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการ 100,000.00 หมู่ 4 กองชา่ง
โดยมีปริมาณงาน กว้าง 4 ม. ยาว 47 ม. หนา 0.10 ม. 
ลงหินคลุก 327.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม. 
พร้อมบดอดัแน่น ปรับเกรดผิวจราจรด้วยรถเกรดเดอร์
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 6 ล าดับที่ 15

6

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดั
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

5  - เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการปรับปรุง 100,000.00 หมู่ 5 กองชา่ง
ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ถนนลูกรัง ความยาว 900 ม. กว้าง 4.00 ม. ชว่ง กม. 600-900

เสริมลูกรังตามความเหมาะสมของพื้นที่เพราะสภาพพื้นที่เป็นทางชนั
พร้อมปรับเกล่ียเสริมตลอดสายทาง (ปรับเกล่ียเรียบ) ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 7 ล าดับที่ 18

6  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้าง 100,000.00 หมู่ 6 กองชา่ง
เสริมเหล็ก บ้านบุฉนวน ม.6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุฉนวน หมู่ 6 สายคลองหล่องเสือ

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
196.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-206
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 7 ล าดับที่ 21

7

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังเขา้พื้นที่

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการซ่อมแซม 100,000.00 หมู่ 7 กองชา่ง
ถนนลูกรัง สาย 1) สายเขากรด ยาว 1,800 ม. กว้าง 4.00 ม.
2) สายคุ้มจอมแกว้-คุ้มหนองใหญ ่ยาว 700 ม. กว้าง 4.00 ม. 
โดยลงลูกรังตรงจดุที่เป็นหลุมเป็นบ่อใชคิ้วลูกรัง 1,000 ลบ.ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. พร้อมปรับเกล่ียด้วยรถเกรดเดอร์
ตลอดสายทาง (ปรับเกล่ียเรียบ) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 8 ล าดับที่ 24

8  -เพื่อจ่า่ยเป็นค่าด าเนินการ 100,000.00 หมู่ 8 กองชา่ง
ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 โดยมีปริมาณงาน กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.10 ม. 

ชว่ง กม. 0-500 ถมดินสูง 30 ซม. วางท่อ คสล. 1 แห่ง ชว่ง กม. 0-650
จ านวน 1 แถว จ านวน 7 ท่อน พร้อมปรับเกล่ียเสริมตลอดสายทาง
(ปรับเกล่ียเรียบ) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 9 ล าดับที่ 28

8

ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ 7

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเขา้พื้นที่

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเขา้พื้นที่

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

9  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้าง 100,000.00 หมู่ 9 กองชา่ง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านซับห่าง หมู่ 9 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
196.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม. ให้เรียบร้อย
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-206
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 10 ล าดับที่ 33

10  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้าง 100,000.00 หมู่ 10 กองชา่ง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 ถนนหินคลุกบดอดัภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 สายรอบสระน้ าสาธารณะแม่กองแกว้

โดยมีปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 300.00 ม. และบางชว่งกว้าง 3 ม.
ยาว 300.00 ม. รวมยาว 600 เมตร หนา 0.10 ม. ลงหินคลุก 336.00 ลบ.ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม. พร้อมบดอดัแน่น ปรับเกรดผิวจราจรด้วยรถ
เกรดเดอร์ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 12 ล าดับที่ 39

9

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุกบดอดั

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

11  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้าง 100,000.00 หมู่ 11 กองชา่ง
เสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมู่ 11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ 11 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.ให้เรียบร้อย
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-206
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 12 ล าดับที่ 43

12  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการซ่อมแซม 100,000.00 หมู่ 12 กองชา่ง
หมู่ 12 อาคารอเนกประสงค์ บ้านโนนจ าปาพัฒนา หมู่ 12

โดยมีปริมาณงานเปล่ียวัสดุมุงหลังคา และซ่อมโครงหลังคา
ให้เรียบร้อย ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 13 ล าดับที่ 46

10

โครงการซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

13  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้าง 100,000.00 หมู่ 13 กองชา่ง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเขาดินวนา หมู่ 13

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางปริมาณไม่น้อยกว่า 7.05 ลบ.ม.
ให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-2-206
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 14 ล าดับที่ 51

14  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการ 100,000.00 หมู่ 14 กองชา่ง
ภายในหมู่บ้าน หมู 14 โดยมีปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 900.00 ม. หนา 0.10 ม. 

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. พร้อมปรับเกล่ียเสริมตลอดสาย
(ปรับเกล่ียเรียบ) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแกไ้ข
เพิ่มเติมถงึฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญติัก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจให้แกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 15 ล าดับที่ 54

11

โครงการกอ่สร้างถนนบดอดั

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

15  -เพือ่จ่ายเป็นค่าส าหรับส ารวจตรวจสอบ 20,000.00 ต าบลซับใหญ่ กองชา่ง
ที่ดินสาธารณะ รังวัดแนวเขตที่ดินสาธารณะ การจดัท าแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถน่ โดยให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 - เป็นไปตาม พรบ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.2550
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิ.ย. 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (พ.ศ.2563) หน้า 15 ล าดับที่ 54

16  -เพื่อจา่ยเป็นค่าด าเนินการกอ่สร้าง 7,500,000.00 กองชา่ง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 2 ชว่ง
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.

รวม 8,800,000.00 

12

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต

โครงการส ารวจตรวจสอบแนวเขต

16

 - บ้านบุฉนวน ม.6 จ านวน 2 ชว่ง
บา้นซับหา่ง ม.9 สายบา้นโนนสะอาด 
เสริมเหล็ก บ้านเขาดินวนา ม.13 -

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเพิม่ศักยภาพการปอ้งกัน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 60,000.00     ส านักงานปลัด
และบรรเทาสาธารณภยั เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิ่น พ.ศ.2557
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 96 ล าดับที ่1

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 20,000.00     ส านักงานปลัด
ปญัหาอุบติัเหตุบนทอ้งถนนช่วง ประชาสัมพนัธ์ปอ้งกันแก้ไขปญัหา
เทศกาลส าคัญ และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 

เทศกาลสงกรานต์  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าปา้ย ฯลฯ
 - เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว3842 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563 
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่97 ล าดับที ่4 

รวม 80,000.00 

13

2

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการควบคุมและปอ้งกัน เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังกล่าว 45,000.00    กองสาธารณสุข
โรคติดต่อในทอ้งถิ่น เช่น ค่าเวชภณัฑ์ในการฉีดพน่ ค่าปา้ยรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

รวมถึงกิจกรรมในการควบคุมโรคติดต่ออื่นๆ ทีอ่าจเกิดขึ้นภายในต าบล
 -เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่98 ล าดับที ่2 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 45,000.00    กองสาธารณสุข

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ เช่น ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด และส่ิงแวดล้อม

ค่าใบรับรองการฉีกวัคซีน เคร่ืองหมาย
ประจ าสัตว์ ฯลฯ ค่าวัสดุประชาสัมพนัธ์
เช่น แผ่นปา้ยไวนิล/แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ
รายการวัสดุอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 -เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ล าดับที ่1

14

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่1 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่1 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่1 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5

4 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่2 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่2 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5

5 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่3 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่3 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่3 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5 15

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่4 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่4 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่4 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5

7 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่5 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่5 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่5 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5

8 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่6 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่6 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่6 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5 16

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

9 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่7 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่7 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่7 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5

10 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่8 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่8 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่8 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5

11 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่9 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่9 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่9 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5 17

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

12 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่10 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่10 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่10 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5

13 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่11 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่11 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่11 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5

14 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่12 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่12 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่12 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5 18

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

15 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่13 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่13 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่13 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5

16 โครงการพระราชด าริ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู ่14 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู ่14 คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่14 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ดที ่มท 0808.2/ว3842
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับที ่5

รวม 370,000.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมเพิม่ทกัษะ เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000.00    ต าบลซับใหญ่ กองสวัสดิการ
การประกอบอาชีพ ดังกล่าว โดยด าเนินการส่งเสริมอาชีพแก่เด็กด้อยโอกาส สังคม

เยาวชน ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ และประชาชนทัว่ไปผู้มีรายได้น้อย
โดยจ่ายเปน็ค่าวัสดุ อุปกรณืทีเ่กี่ยวข้องกับการอบรม 
ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 
หน้าที ่100 ล าดับที ่1

20

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564โครงการ

2 โครงการสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000.00    ต าบลซับใหญ่ กองสวัสดิการ
และผู้ยากไร้ กิจกรรมสงเคราะหเ์ด็กทีม่ีฐานะยากจน เด็กด้อยโอกาส สังคม

และผู้ยากไร้ทีถู่กทอดทิง้ ช่วยเหลือราษฎร์ เยาวชน 
สังคมทีไ่ด้รับความเดือดร้อน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน
การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพือ่ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่101 ล าดับที ่5

3  -เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/ 20,000.00    ต าบลซับใหญ่ กองสวัสดิการ
กิจกรรมพฒันาสตรีและครอบครัว สังคม
ส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีในหมูบ่า้น และพฒันาสตรีในด้าน
ต่างๆ การส่งเสริมพฒันาความรู้ใหแ้ก่บคุลากร/พนักงานส่วนทอ้งถิ่น 
กิจกรรมการใหค้วามรู้เพือ่การพฒันาครอบครัว กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติธรรมความรุนแรงในครอบครัว
และกิจกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2560 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ล าดับที ่1

รวม 70,000.00 
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โครงการพฒันาสตรีและครอบครัว

3

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  -เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 250,000.00   กองการศึกษาฯ
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าต าบลเพือ่สร้างความสมานฉันท์
หา่งไกลยาเสพติด และกิจกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดเตรียมสถานที ่ค่าตอบแทนกรรมการ 
ตัดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ล าดับที ่2

2 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา  เพือ่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม 30,000.00     ส านักงานปลัด
ยาเสพติด ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพืน้ที ่การสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด

ในเด็กและเยาวชน ประกอบแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภยัยาเสพติด 
การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดสถานทีใ่นการฝึกอบรม 
ค่าปา้ยรณรงค์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เปน็ต้น
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ล าดับที ่4

22

โครงการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 โครงการควบคุมไฟปา่และ  -เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000.00     
หมอกควัน กิจกรรมควบคุมไฟปา่และหมอกควันในพืน้ที่

เช่น กิจกรรมอบรมอาสาสมัครปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ 
และกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องโดยมีมีค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
สาธิตการดับไฟปา่ เปน็ต้น
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842
ลว. 30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่136 ล าดับที ่6

4 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับ 5,000.00       
ทีท่ าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ 
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่103 ล าดับที ่10

5 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับ 10,000.00     
ต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด ทีท่ าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ 

 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่103 ล าดับที ่9

รวม 325,000.00 

235

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดแข่งขันกีฬา เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการแข่งขันกีฬา 20,000.00    กองการศึกษาฯ

อบต.สัมพนัธ์อ าเภอซับใหญ่ อบต.สัมพนัธ์อ าเภอซับใหญ่ ร่วมกับ อบต.ตะโกทอง 
อบต.ทา่กูบ ผู้น าหมูบ่า้น และส่วนราชการต่างๆ 
และประชาชนในอ าเภอซับใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น
ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล เปน็ต้น
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 105 ล าดับที ่6

รวม 20,000.00 

24

โครงการ

1

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 40,000.00     กองส่งเสริม

ดังกล่าว เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานที่ การเกษตร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ฯลฯ
ในการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร
ใหแ้ก่เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ทอ้งถิ่น พ.ศ.2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842
ลว. 30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่107 ล าดับที ่3

รวม 40,000.00 

25

โครงการ

1

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  -เพือ่จ่ายเปน็เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 6,843,000.00 กองสวัสดิการ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย สังคม
เงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2552
และฉบบัทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่109 ล าดับที ่1

2 เบีย้ยังชีพคนพกิาร  -เพือ่จ่ายเปน็เบีย้ยังชีพคนพกิาร 2,592,000.00 กองสวัสดิการ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ สังคม
จ่ายเงินเบีย้ความพกิารใหค้นพกิารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2553  และฉบบัแก้ไขเพิม่เติม
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่109 ล าดับที ่2 

3 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  -เพือ่จ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บีย้ 60,000.00     กองสวัสดิการ
ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ สังคม
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะหเ์พือ่การยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ .ศ.2548
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่109 ล าดับที ่3

26

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 อุดหนุนกองทนุหลักประกัน  -เพือ่สมทบเงินเข้ากองทนุหลัก 110,000.00   กองสาธารณสุข 

สุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพืน้ที่ ประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพืน้ที่ และส่ิงแวดล้อม

 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเพือ่สมทบกองทนุ 
พ.ศ.2561 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่110 ล าดับที ่5

5 ส ารองจ่าย  -เพือ่จ่ายในกรณีทีม่ีความจ าเปน็หรือ 710,000.00 ส านักงานปลัด
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีฉุกเฉินทีม่ี
สาธารณภยัเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญัหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเปน็ส่วนรวม 
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2541
และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543 ข้อ 19
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว3842 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่110 ล าดับที ่4

รวม 10,315,000.00 

27

5

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน 915,040.00 กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก รายละเอียด ดังนี้

(1) ศพด.บา้นซับใหญ่ ต้ังไว้ 259,700 บาท 
(2) ศพด.บา้นตลุกคูณพฒันา ต้ังไว้ 137,200 บาท
(3) ศพด.บา้นบฉุนวน  ต้ังไว้ 151,900 บาท
(4) ศพด.บา้นซับเจริญสุข ต้ังไว้ 73,500 บาท
 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กอายุ 2-5 ป ีศพด. รายละเอียด ดังนี้
(1) ศพด.บา้นซับใหญ่ ต้ังไว้ 90,100 บาท 
(2) ศพด.บา้นตลุกคูณพฒันา ต้ังไว้ 47,600 บาท
(3) ศพด.บา้นบฉุนวน  ต้ังไว้ 52,700 บาท
(4) ศพด.บา้นซับเจริญสุข ต้ังไว้ 25,500 บาท
 -เพือ่จ่ายเปน็ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ป ีศพด.รายละเอียดดังนี้
(1) ศพด.บา้นซับใหญ่ ต้ังไว้ 31,640 บาท 
(2) ศพด.บา้นตลุกคูณพฒันา ต้ังไว้ 20,340 บาท
(3) ศพด.บา้นบฉุนวน  ต้ังไว้ 13,560 บาท
(4) ศพด.บา้นซับเจริญสุข ต้ังไว้ 11,300 บาท

28

โครงการ พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2562
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว4110
ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ล าดับ 1

2 อาหารเสริม (นม) เพือ่จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) 1,732,300.00 กองการศึกษาฯ
ใหแ้ก่ เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล, และ
เด็ก ป.1-ป.6 รายละเอียด ดังนี้
1) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 1,488,900 บาท
2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด.สังกัด อบต.ซับใหญ่ จ านวน 243,400 บาท
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว4110 
ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ล าดับ 2

3  -เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนอาหาร 1,528,000.00 กองการศึกษาฯ
กลางวันใหก้ับโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รร.ซับใหญ่วิทยาคม

 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ล าดับ 17

29

อุดหนุนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 248,000.00 กองการศึกษาฯ
ใหก้ับโรงเรียนบา้นซับเจริญสุข รร.บา้นซับเจริญสุข

 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับ 22

5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นตลุกคูณพฒันา เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 500,000.00 กองการศึกษาฯ
ใหก้ับโรงเรียนตลุกคูณพฒันา รร.บา้นตลุกคูณพัฒนา

 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ล าดับ 18

6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นโนนสะอาด เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 132,000.00 กองการศึกษาฯ
ใหก้ับโรงเรียนบา้นโนนสะอาด รร.บ้านโนนสะอาด
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับ 19

30

อดุหนนุโรงเรียนบา้นซับเจริญสุข

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

7 อุดหนุนโรงเรียนบา้นบฉุนวน เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 556,000.00 กองการศึกษาฯ
ใหก้ับโรงเรียนบา้นบฉุนวน รร.บา้นบฉุนวน
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับ 20

8 อุดหนุนโรงเรียนบา้นวังพง เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 148,000.00 กองการศึกษาฯ
ใหก้ับโรงเรียนบา้นวังพง รร.บา้นวังพง
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับ 21

9 เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับ 60,000.00 กองการศึกษาฯ
โรงเรียนบา้นโนนสะอาด รร.บ้านโนนสะอาด 

"โครงการของบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนครูพีเ่ล้ียงระดับปฐมวัย"
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ล าดับ 16

31

โครงการของบประมาณสนับสนุน
ค่าตอบแทนครูพีเ่ล้ียงระดับปฐมวัย
โรงเรียนบา้นโนนสะอาด

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

10 เพือ่จ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับ 60,000.00 กองการศึกษาฯ
โรงเรียนบา้นวังพง รร.บา้นวังพง
"โครงการของบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนครูพีเ่ล้ียงระดับปฐมวัย"
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด
ที ่มท 0816.2/ว4110 ลงวันที ่14 กรกฎาคม 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้า 114 ล าดับ 15

11 เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 40,000.00 กองการศึกษาฯ
งานวันเด็กแหง่ชาติ เช่น ค่าของขวัญของรางวัล 
ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่าย
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับ 4

12 โครงการพฒันาความเปน็เลิศทาง เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000.00 กองการศึกษาฯ
วิชาการ ดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที ่ค่าจัดนนิทรรศการ 

ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม เปน็ต้น ในการแสดงผลงาน/พฒันาการของเด็กเล็ก 
สร้างขวัญและก าลังใจและปลูกฝังจิตส านึกใหเ้ด็กรักการเรียน
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่าย
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559

32

 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับ 7

โรงเรียนบา้นวังพง

วันเด็กแหง่ชาติ
โครงการจัดกิจกรรมงาน

ค่าตอบแทนครูพีเ่ล้ียงระดับปฐมวัย
โครงการของบประมาณสนับสนุน

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

13 เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000.00 กองการศึกษาฯ
โครงการดังกล่าว การจัดอบรม สัมมนา และทศันศึกษาดูงาน ศพด.ซับใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิติังานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร  
ค่าปา้ยโครงการ ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิ่น พ.ศ.2557
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 113 ล าดับ 11

14 เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 40,000.00 กองการศึกษาฯ
ดังกล่าวในการด าเนินการจ้างนักเรียน นักศึกษาทีช่่วยปฏบิติัราชการ
ของ อบต.ซับใหญ่ รวมถึงค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 -เปน็ไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.4/ว569 ลงวันที ่14 มีนาคม 2551
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับ 5

15 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 20,000.00 กองการศึกษาฯ
ในการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการมีเพศสัมพนัธ์ในวัยเรียน
และการต้ังครรภใ์นวัยรุ่นก่อนวัยวันควร เช่น ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิ่น พ.ศ.2557
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับ 6

33

โครงการอบรมสัมมนา ทศันศึกษา

นักศึกษา ช่วงปดิภาคเรียน

ปฏบิติังานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เทา่ทนั

โครงการจ้างงาน นักเรียน

เร่ืองเพศ

ดูงานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

16 ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน ตาม 31,000.00 กองการศึกษาฯ
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นซับเจริญสุข

17 ชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ้งเรียน ตาม 31,000.00 กองการศึกษาฯ
โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นบฉุนวน

รวม 6,111,340.00 
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โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

17

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการหลักธรรมน าชีวิต เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000.00    กองการศึกษาฯ
ดังกล่าว เช่น ค่าสถานทีใ่นการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เปน็ต้น เพือ่ใหค้ณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
นักเรียน ประชาชนทัว่ไป ได้รับการพฒันาทางด้านจิตใจ
โดยใช้หลักธรรมน าชีวิต
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิ่น พ.ศ.2557
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ล าดับ 1

2 โครงการสืบสานงานประเพณี เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 40,000.00    กองการศึกษาฯ
และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เช่น งานเข้าพรรษา 

งานเกี่ยวกับพทุธศาสนาต่างๆ งานสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมต าบลซับใหญ่
งานประเพณีท าบญุตักบาตรปใีหม่ งานประเพณีสงกรานต์ 
งานบพุระเวสสันดร ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดสถานที ่
ค่าอาหาร ค่าพธิีทางศาสนา ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่าย
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ล าดับ 1

35

โครงการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 โครงการวัด/ชุมชน ปลอดสุรา เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 10,000.00    กองการศึกษาฯ
ปลอดอบายมุข ดังกล่าว เช่น ค่าปา้ยรณรงค์ ค่าจัดสถานทีใ่นการอบรม

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เปน็ต้น
เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนทัว่ไป ลด ละ เลิก การด่ืมสุรา
และการเล่นการพนันต่างๆ 
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิ่น พ.ศ.2557
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ล าดับ 3

รวม 70,000.00 
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3

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดงานตามโครงการ 80,000.00    กองสวัสดิการ
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดสถานที ่ สังคม

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมถึงค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
ทีเ่กี่ยวข้อง
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ล าดับ 3

รวม 80,000.00 
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1

โครงการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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  -เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000.00 ส านักงานปลัด
โครงการดังกล่าว เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานที ่
ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่120 ล าดับที ่12

2  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง 400,000.00 ส านักงานปลัด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามทีก่ฏหมายก าหนด
(กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนต าแหน่งทีว่่าง และกรณี
คกก.การเลือกต้ังส่ังใหม้ีการเลือกต้ังใหม่ และกรณีอื่นๆ)
และค่าใช้จ่ายในการใหค้วามร่วมมือในการประชาสัมพนัธ์
การรณรงค์ หรือการใหข้้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบ
ถึงสิทธิและหน้าทีแ่ละการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการท าประชาพจิารณ์หรือประชามติต่างๆ
 -เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว1705  ลงวันที ่20 มีนาคม 2563 
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 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม คร้ังที ่1  หน้าที ่19 ล าดับที ่1

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง

งานพธิีและงานพระราชพธิี
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564โครงการ

3 โครงการงานวันทอ้งถิ่นไทย เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 20,000.00 ส านักงานปลัด
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดสถานที ่ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบกิจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาขององค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่119  ล าดับที ่6

4 เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 210,000.00 ส านักงานปลัด
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร เช่น ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าทีป่ระจ าศูนย์ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอซับใหญ่  -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยค่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วย

เหลือประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
พ.ศ.2560  และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที ่119  ล าดับที ่11

5 โครงการออกแบบและพฒันา  -เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 10,000.00 ส านักงานปลัด
เว็ปไซด์ อบต. โครงการดังกล่าว เช่น ปรับปรุงเวปไซต์ ค่าปรับปรุงดูแล

รักษาระบบ  ค่าเช่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 -เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุ่ด ที ่
กค 0406.4/ว96 ลงวันที ่16 กันยายน 2553
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที ่119 ล าดับที ่7

รวม 690,000.00 
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โครงการศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ

5

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
4.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (งานบริหารงานคลัง)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการความร่วมมือการช าระภาษี  -เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000.00 กองคลัง
บ ารุงทอ้งถิ่นผ่านธนาคาร ดังกล่าว ในการด าเนินการช าระภาษบี ารุงทอ้งถิ่นผ่านธนาคาร 

เช่น ค่าธรรมเนียมรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 
 - เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว3842 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563 
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่123 ล าดับที ่3

2 โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยี  -เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง 20,000.00 กองคลัง
สารสนเทศและการส่ือสาร รักษา หรือจัดกาเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์

คอมพวิเตอร์ เพือ่รองรับการด าเนินการต่างๆ 
เช่น การจัดหาพสัดุด้วยระบบ e-Auction และระบบ
คอมพวิเตอร์แบบรวมศูนย์ของ อปท. ฯลฯ 
 - เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว3842 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563 
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที ่123  ล าดับที ่4

รวม 40,000.00 

40

2

โครงการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 20,000.00    ส านักงานปลัด
สร้างความสมานฉันท์ สร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนกิจกรรมอันเปน็การ

พทิกัษรั์กษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ กิจกรรมฝึกอบรม 
ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพือ่สร้างทศันคติและจิตส านึกทีดี่งาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โครงการและกิจกรรมในการปกปอ้งสถาบนัของชาติ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 -เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว 3886 ลว.28 มิถุนายน 2562
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 126 ล าดับที ่3

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 250,000.00 ส านักงานปลัด
ดังกล่าว การจัดอบรม สัมมนา และ
ทศันศึกษาดูงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิติังาน
ส าหรับฝ่ายคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง  ผู้น าหมูบ่า้น และประชาชนทัว่ไป
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายา เคร่ืองด่ืม ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่อ้งถิ่น พ.ศ.2557
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่118 ล าดับที ่3

41

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการปฏบิติังาน

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3 โครงการจัดท าแผนพฒันา เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและ 30,000.00    ส านักงานปลัด
ประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุน การจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชมประชาคมแผนชุมชน 
การพฒันาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
และสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบรูณาการ
เพือ่น าข้อมูลมาจัดท าเปน็แผนพฒันาทอ้งถิ่น 
การเวทปีระชาคมหมูบ่า้น/ต าบล สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพฒันา
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่126 ล าดับที ่1

รวม 300,000.00 

42

3

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
4.4 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม  -เพือ่จ่ายเปน็ค่าสมทบกองทนุประกัน 178,000.00 ส านักงานปลัด

สังคมส าหรับพนักงานจ้างของ อบต. และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิม่การครองชีพ
 -เปน็ไปตามพระราชบญัญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
และแก้ไขเพิม่เติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่130 ล าดับที ่2

2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เพือ่สมทบกองทนุเงินทดแทนเปน็รายปี 7,000.00 ส านักงานปลัด
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทัง้ปี
เพือ่ใหค้วามคุ้มครองแก่ลูกจ้างทีป่ระสบอันตราย เจ็บปว่ย
ตาย หรือสูญหาย อันเนือ่งจากการท างานใหแ้ก่นายจ้าง
 -เปน็ไปตามพระราชบญัญัติเงินทดแทน(ฉบบัที่2) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่130 ล าดับที ่3

3 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ เพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 194,730.00 กองคลัง
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่นใน อัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจ าปี

 -เปน็ไปตามพระราชบญัญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2500
และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2546 
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่130 ล าดับที ่1

43

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
4.4 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  -เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหา 26,000.00 กองคลัง
เกี่ยวกับการจราจรทีป่ระชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหล่ียมหยุดตรวจ
แผงพลาสติกใส่น้ า เสาล้มลุกจราจร เส้ือจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เปน็ต้น
 -เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3892 
ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่130 ล าดับที ่5

5 เงินช่วยพเิศษ  -เพือ่จ่ายเปน็เงินช่วยเหลือพเิศษ กรณี 50,000.00 กองคลัง
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย กรณีเปน็เงินค่าท าขวัญพนักงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏบิติัราชการ
ตามสิทธิอันพงึได้รับ กรณีเงินสงเคราะหผู้์ประสบภยัเนือ่งจาก
การช่วยเหลือราชการฯ กรณีจ่ายเปน็เงินทดแทนใหแ้ก่พนักงาน
ทีป่ระสบอันตราย เจ็บปว่ยหรือสูญหายเนือ่งจากการท างานใหแ้ก่ราชการ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดให้
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็รายจ่ายทีอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
จ่ายได้ พ.ศ.2559 พระราชกฤษฎกีา การจ่ายเงินเดือน เงินปี
บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0013.4/ว1765
ลงวันที ่3 มิถุนายน 2537
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่130 ล าดับที ่3

รวม 455,730.00 

445

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการบริหารจัดการขยะแบบ เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 50,000.00    กองสาธารณสุขฯ

ในการจัดกิจกรรมก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏกิูล
และน  าเสีย กิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ กิจกรรมการรณรงค์ กิจกรรมเพือ่ควบคุม
และก าจัดภาวะมลพษิทีม่ีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงบอ่ขยะ
และกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
 -เปน็ไปตามพระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเปน็
ระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 
ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842 ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 131 ล าดับ 1

รวม 50,000.00 
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1

ครบวงจร

โครงการ

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000.00    กองช่าง
ดังกล่าวในการด าเนินกิจกรรมท าความสะอาด กองสาธารณสุขฯ

ทีท่างสาธารณะ กิจกรรมก าจัดผักตบชวา
และวัชพชืในแหล่งน  าสาธารณะ รวมถึง
กิจกรรมท าความสะอาดทั งภายใน และภายนอก
ส านักงานสร้างสภาพแวดล้อมทีดี่ในการปฏบิติังาน
 -เปน็ไปตามพระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและ
ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และ ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที ่18 ตุลาคม 2560 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 138 ล าดับ 1

รวม 30,000.00 

46

โครงการ

สุขใจเทีย่วทอ้งถิ่น
โครงการคืนคลองสวยทัว่ไทย

1

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เพือ่จ่ายเปน็ค่าด าเนินการหรือ 40,000.00    กองส่งเสริม
สนับสนุนโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ การเกษตร
ในการอนุรักษท์รัพยากรณ์น้ าและปา่ รวมทัง้สร้างจิตส านึก
ของประชาชนในการรักษาส่ิงแวดล้อม และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
การเพิม่พืน้ทีสี่เขียว โดยการปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ 
โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าจัดประดับ ตกแต่งสถานที่
ค่าพนัธุ์ไม้ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
 -เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่134 ล าดับที ่3 

2 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง 40,000.00    กองส่งเสริม
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเกษตร

ตามโครงการดังกล่าว เช่น กิจกรรมปกปกัพนัธุกรรมพชื 
ส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพชื สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพชื ศูนย์ข้อมูลพนัธุรรมพชื ฯลฯ

47

พ.ศ.2564

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ.2563

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทอ่งเทีย่ว การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ทีเ่กิดขึน้จากโครงการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2564พ.ศ.2563โครงการ

 -เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0808.2/ว3886 ลงวันที ่28 มิถุนายน 2562
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่134 ล าดับที ่2 

3 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000.00    กองส่งเสริม
ดังกล่าว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงภมูิทศัน์ การเกษตร
ค่าต้นไม้ ฯลฯ  ในการพฒันาการทอ่งเทีย่ว ทีส่าธารณะ
ใหม้ีความสวยงาม
 -เปน็ไปตามพระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว3842 
ลงวันที ่30 มิถุนายน 2563
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่134 ล าดับที ่1 

รวม 110,000.00 

48

และพฒันาเส้นทางสถานทีท่อ่งเทีย่ว

3

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

ผด.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

1 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 28.57 138,000.00 35.21 ส านักงานปลัด
1.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (บริหารงานคลัง) 2 9.52 39,000.00 9.95 กองคลัง
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 4.76 5,000.00 1.28 กองสวสัดิการสังคม

รวม 9 42.86 182,000.00 46.44
2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 4.76 62,500.00 15.95 ส านักงานปลัด

รวม 1 4.76 62,500.00 15.95
3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 23.81 72,400.00 18.47 ส านักงานปลัด
3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (บริหารงานคลัง) 2 9.52 19,500.00 4.98 กองคลัง
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 4.76 7,500.00 1.91 กองช่าง

รวม 8 38.10 99,400.00 25.36
4 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 14.29 48,000.00 12.25 ส านักงานปลัด

รวม 3 14.29 48,000.00 12.25

รวมทิง้สิน้ 21 100.00         391,900.00 100.00
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ยุทธศาสตร/์แผนงาน จ านวนงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีด่ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่อ าเภอซับใหญ ่จังหวัดชัยภมูิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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  -เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 20,000.00    ส านักงานปลัด

จ านวน 4 ตัวๆละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะแต่ละตัว ดังนี ้
เปน็เก้าอี้บดุ้วยฟองน้ าอย่างดีหุม้ด้วยหนัง PU หรือ PU+PVC อย่างหนาสีด า, 
มีพนักพงิสูง,มีทีท่า้วแขน 2 ข้าง,ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค
,ปรับระดับการโยกเอนและล๊อคได้
 -จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนือ่งจากไม่มีก าหนดไว้
ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

2 เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ 17,000.00    ส านักงานปลัด
แยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บทียีู
จ านวน 1 ชุดๆละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดทีก่ าหนดเปน็ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บทียีู
2.ราคาทีก่ าหนดเปน็ราคารวมค่าติดต้ัง
3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5
4.ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด
ทัง้หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
6.การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์
ดังนี ้สวิตซ์ 1 ตัว ทอ่ทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายยาวไม่เกิน 15 เมตร
 -เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

50

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีด่ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

พ.ศ.2564

ผด.02/1

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ขนาด 12,000 บทียีู

พ.ศ.2563

เก้าอี้ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

3 เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบ 72,000.00    ส านักงานปลัด
แยกส่วน แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บทียีู
จ านวน 2 ชุดๆละ 36,000 บาท โดยมีคุณลักษณะแต่ละชุด ดังนี้
1.ขนาดทีก่ าหนดเปน็ขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บทียีู
2.ราคาทีก่ าหนดเปน็ราคารวมค่าติดต้ัง
3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4.ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด
ทัง้หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
6.การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์
ดังนี ้สวิตซ์ 1 ตัว ทอ่ทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายยาวไม่เกิน 15 เมตร
 -เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม 
คร้ังที ่1 (พ.ศ.2563) หน้าที ่24 ล าดับที ่3

4 เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 11,000.00    ส านักงานปลัด
2 บาน จ านวน 2 ตู้ๆละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน
แต่ละตู้ ดังนี ้ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 
1.มีมือจับชนิดบดิ
2.แผ่นชั้น 3 แผ่นชั้น
3.มีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 -เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ
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ขนาด 26,000 บทียีู

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

5  -เพือ่จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 3,000.00      ส านักงานปลัด
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้หน้าโต๊ะเปน็ไม้ปาติเกิลบอร์ด
ผิว PVC กันน้ าและรอยขูดขีด ขนาด 120X60X75 ซม.
(กว้างXยาวXสูง)
 -จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนือ่งจากไม่มีก าหนดไว้
ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

6  -เพื่อจัดซ้ือโต๊ะหมู่บชูา จ านวน 2 ชุด 15,000.00    ส านักงานปลัด
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้ท าด้วยไม้สัก 
มีโต๊ะหมูบ่ชูา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 
9 นิว้  มีฐานรองโต๊ะหมู่
 -เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม 
คร้ังที ่1 (พ.ศ.2563) หน้าที ่24 ล าดับที ่2

รวม 138,000.00 
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โต๊ะคอมพวิเตอร์

6

โต๊ะหมูบ่ชูา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (บริหารงานคลัง)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 17,000.00    กองคลัง

แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บทียีู จ านวน 1 ชุด
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ขนาดทีก่ าหนดเปน็ขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บทียีู
2.ราคาทีก่ าหนดเปน็ราคารวมค่าติดต้ัง
3.ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5
4.ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศทีป่ระกอบส าเร็จรูปทัง้ชุด ทัง้หน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5.มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
6.การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์
ดังนี ้สวิตซ์ 1 ตัว ทอ่ทองแดงไปกลับหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายยาวไม่เกิน 15 เมตร
 -เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ
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รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ขนาด 12,000 บทียีู

ผด.02/1
บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีด่ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

ครุภณัฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (บริหารงานคลัง)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ครุภณัฑ์

2 เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 22,000.00    กองคลัง
2 บาน จ านวน 4 ตู้ๆละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน
แต่ละตู้ ดังนี ้ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 
1.มีมือจับชนิดบดิ
2.แผ่นชั้น 3 แผ่นชั้น
3.มีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 -เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

รวม 39,000.00 
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ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน

2

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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  -เพือ่จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน 5,000.00      กองการศึกษาฯ
จ านวน 2 ตัวๆละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะแต่ละตัว ดังนี ้
เปน็เก้าอี้บดุ้วยฟองน้ าอย่างดีหุม้ด้วยหนัง PU หรือ PU+PVC อย่างหนาสีด า, 
มีพนักพงิสูง,มีทีท่า้วแขน 2 ข้าง,ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค
,ปรับระดับการโยกเอนและล๊อคได้
 -จัดหาตามราคาทอ้งถิ่นเนือ่งจากไม่มีก าหนดไว้
ในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ

รวม 5,000.00 
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ผด.02/1

1

เก้าอี้ส านักงาน

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีด่ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ประเภทครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติ 62,500.00    ส านักงานปลัด
มีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANIS Lumens
จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานเฉพาะ ดังนี้
1.เปน็เคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพือ่ฉายภาพจากคอมพวิเตอร์และวีดีโอ
2.ใช้ LED Panel หรือระบบ DLP
3.ระดับ XGA เปน็ระดับความละเอียดของภาพที ่True
4.ขนาดทีก่ าหนดเปน็ขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า
 -เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ
 -เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิม่เติม 
คร้ังที ่1 (พ.ศ.2563) หน้าที ่24 ล าดับที ่5

รวม 62,500.00 
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1

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีด่ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

 

ผด.02/1

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือเคร่ือง 16,000.00    ส านักงานปลัด
ส าหรับงานส านักงาน คอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ ส าหรับงานส านักงาน 

จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน  ดังนี้
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า
1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ไม่น้อยกว่า 4MB
3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
5.มีจอภาพทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกว่า
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว้
6.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
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บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีด่ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

ผด.02/1

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบคุ

 

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

7.มีช่องเชื่อมต่อ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 
10/100/1000 Bese-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9.สามารถใช้งานได้ไม่น้อยว่า WiFi (IEEE 802.11b,g,n,ac)
และ Bluetooth
 -เปน็ไปตามบญัชีราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์

2 เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือเคร่ือง 34,000.00    ส านักงานปลัด
คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานแต่ละเคร่ือง  ดังนี้
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า
3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ

 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 4 MB
3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 
10/100/1000 Bese-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

58

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7.มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์
9.มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย
 -เปน็ไปตามบญัชีราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์

3 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction  -เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ 7,500.00      ส านักงานปลัด
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
1.เปน็อุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเปน็ Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
2.แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3. มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
4. มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
27 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm)
5. มีความเร็วในการพมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี(ipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาดด า-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 dpi 
8. มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9.สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สืและขาวด า
10.สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
11.สามารถย่อขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
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แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์
(Ink Tank Printer)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n)
14. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 -เปน็ไปตามบญัชีราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์

4 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 7,500.00      ส านักงานปลัด
ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
1. มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480Watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 -เปน็ไปตามบญัชีราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์

5  -เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือจอแสดงภาพ 7,400.00      ส านักงานปลัด
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะแต่ละเคร่ือง ดังนี ้
1.มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว้
2.รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 Pixel
3.มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
4. มี Contrast Rate ไม่น้อยกว่า 600:1
 -เปน็ไปตามบญัชีราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์

รวม 72,400.00 

605

จอแสดงภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (บริหารงานคลัง)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เพือ่จ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ือเคร่ือง 17,000.00    กองคลัง

คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐานแต่ละเคร่ือง  ดังนี้
1.มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกว่า
3.1 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
2.หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ

 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 4 MB
3.มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4.มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย
5.มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
6.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  แบบ 
10/100/1000 Bese-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
7.มีแปน้พมิพแ์ละเมาส์
9.มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย
 -เปน็ไปตามบญัชีราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์

61

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน

ผด.02/1
บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีด่ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (บริหารงานคลัง)

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 2,500.00      กองคลัง
ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
1. มีก าลังไฟฟา้ด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480Watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 -เปน็ไปตามบญัชีราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์

รวม 19,500.00 
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2

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction  -เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ 7,500.00      กองช่าง
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
1.เปน็อุปกรณ์ทีม่ีความสามารถเปน็ Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
2.แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)
จากโรงงานผู้ผลิต
3. มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
4. มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
27 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm)
5. มีความเร็วในการพมิพสี์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 
15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาท ี(ipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาดด า-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 
หรือ 600x1,200 dpi
8. มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9.สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทัง้สืและขาวด า
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ผด.02/1

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพมิพ์

บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับทีด่ าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภมูิ

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

(Ink Tank Printer)

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

10.สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา
11.สามารถย่อขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b,g,n)
14. มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 -เปน็ไปตามบญัชีราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์
10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จ านวน 1 หน่วย
- เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที ่152 ล าดับที ่27 

รวม 7,500.00 
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องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ


