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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

     เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ว่าด้วยเรื่อง การนำ
แผนพัฒนาไปปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น แลเพ่ือเป็นกรอบในการดำเนินงาน           
ลดความซ้ำซ้อน และบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่  จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานนี้ จะทำให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการมากขึ้น และเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมเพ่ือสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชนต่อไป 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ๑ 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน  

ส่วนที่  ๑  บทนำ 
 
๑.๑ บทนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  ข้อ ๒๗  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

แผนการดำเนินงานมีแนวทางในการจัดทำดังนี ้
๑. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนนิงาน (Action Plan) 
๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจา่ยประจำปีแล้ว 
๓. แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาทีช่ัดเจนและแสดงถึงการ

ดำเนินงานจริง 
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลซบัใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรหนึ่งจึงจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ประจำปงีบประมาณ ๒๕65 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

การจัดทำแผนการดำเนนิงานขององค์การบริหารส่วนตำบลซบัใหญ่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 
๑. แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพฒันา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทัง้หมดใน

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
๒. เพื่อให้แนวทางในการดำเนนิงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติมากขึ้น 
๓. ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก

รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนนิงาน 
๔. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เปน็ไปอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ 
๕. ช่วยให้การติดตาม และประเมินผลการปฏบิัติงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ๕ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนนิงาน โดยมีขั้นตอน  ดังนี ้

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตำบล        
ซับใหญ่รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลซบัใหญ่ หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ ่

๒. การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลซบัใหญ่จัดทำรา่งแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจาก แผนงาน/โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล                    
ซับใหญ่ และหน่วยงานตา่งๆ  



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ๒ 

องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชยัภูมิ  งานนโยบายและแผน  

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ นำร่างแผนการ
ดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ 

๔. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบ 

๕. เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อ
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องเพื่อปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

๑. แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๒. มีความชัดเจนในการปฏิบตัิงาน  และการนำแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา  แผนพฒันาสามปี ไปสูก่าร
ปฏิบัต ิ

๓. แสดงถึงความสอดคล้องกบังบประมาณรายจา่ยประจำป ี
๔. ลดความซ้ำซ้อนของงาน/โครงการ เพื่อความสะดวกในการปฏิบตัิงานตามโครงการตา่งๆ 
๕. มีการบูรณาการทำงานร่วมกันของส่วนงานตา่งๆ 
๖. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1 ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรสำธำรณะ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 - 0.00 กองช่าง
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 13 15.12 1,100,000.00 5.76 กองช่าง

รวม 13 15.12              1,100,000.00 5.76
2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 - 0.00 กองช่าง
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 3.49 100,000.00 0.52 ส านักงานปลัด
2.3 แผนงานสาธารณสุข 16 18.60 380,000.00 1.99 กองสาธารณสุขฯ
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 4.65 90,000.00 0.47 กองสวัสดิการสังคมฯ
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 4.65 55,000.00 0.29 ทุกกอง/ส่วนราชการ
2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.33 270,000.00 1.41 กองการศึกษาฯ
2.7 แผนงานการเกษตร 2 2.33 60,000.00 0.31 กองส่งเสริมการเกษตร
2.8 แผนงานงบกลาง 5 5.81 10,726,600.00 56.19 ส านักงานปลัด

รวม 36 41.86              11,681,600.00 61.19
3 ยุทธศำสตร์ กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถ่ิน

3.1 แผนงานการศึกษา 14 16.28 4,345,830.00 22.76 กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.65 120,000.00 0.63 กองการศึกษาฯ
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.16 80,000.00 0.42 กองสวัสดิการสังคมฯ

รวม 19 22.09 4,545,830.00 23.81

3

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับใหญ่  อ ำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลซับใหญ่  อ ำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

4 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 3.49 640,000.00 3.35 ส านักงานปลัด
4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 2 2.33 40,000.00 0.21 กองคลัง
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.49 310,000.00 1.62 ส านักงานปลัด
4.4 แผนงานงบกลาง 5 5.81 613,370.00 3.21 ส านักงานปลัด

รวม 13 15.12 1,603,370.00 8.40
5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.16 40,000.00 0.21 กองสาธารณสุขฯ
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.16 30,000.00 0.16 กองช่าง
5.3 แผนงานการเกษตร 3 3.49 90,000.00 0.47 กองส่งเสริมการเกษตร

รวม 5 5.81 160,000.00 0.84

รวมท้ิงส้ิน 86 100.00         19,090,800.00 100.00

4

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผด.02

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง 100,000.00 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านซับใหญ่ 
เส้นทางเข้าวัดด้านทิศตะวันตก ขนาดกว้าว 4.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.50 ม.  
ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ-2-204
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 2 ล าดับท่ี 1

2  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง 40,000.00 หมู่ 2 กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านวังพง 
หมู่ 2 เส้นจากบ้านวังพง-บ้านซับใหญ่พัฒนากว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ-2-204
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 3 ล าดับท่ี 5 5

ม.1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

3  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง 40,000.00 หมู่ 3 กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านโนนสะอาด 
หมู่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ-2-204
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 4 ล าดับท่ี 8

4  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง 100,000.00 หมู่ 4 กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.4 บ้านวังข่ือ 
หมู่ 4 เส้นศาลตาปู่หมู่บ้าน-เส้นหลังโรงเรียนวังข่ือ ขนาดกว้าง 4.00 ม. 

ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ-2-204
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 4 ล าดับท่ี 10

6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

5  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุง 100,000.00 หมู่ 5 กองช่าง
ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 ถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านซับเจริญสุข 

งานลงดินลูกรัง กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
440.00 ลบ.ม.  ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 5 ล าดับท่ี 12

6  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุดลอก 100,000.00 หมู่ 6 กองช่าง
จอมแก้ว ม.6 คลองล าห้วยจอมแก้ว หมู่ 6 บ้านบุฉนวน

ปริมาณงาน ปากคลองกว้างเฉล่ีย 12.00 ม.ยาว 250.00 ม. 
ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม 1.00 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 
2,750.00 ลบ.ม. (slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 5 ล าดับท่ี 14

7

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี

โครงการขุดลอกคลองล าห้วย

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

7  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุง 100,000.00 หมู่ 7 กองช่าง
ถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านหนองใหญ่ 
ปริมาณงานลงดินลูกรัง กว้างเฉล่ีย 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 
440.00 ลบ.ม.  ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 6 ล าดับท่ี 16

8  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง 100,000.00 หมู่ 8 กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.8 บ้านตลุกคูณ คุ้มพวงทอง 
หมู่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ-2-204
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 6 ล าดับท่ี 18

8

หมู่ 7
ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

9  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้าง 100,000.00 หมู่ 10 กองช่าง
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.10 บ้านซับใหญ่พัฒนา
หมู่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทถ-2-204
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 2 ล าดับท่ี 1

10  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุง 100,000.00 หมู่ 12 กองช่าง
หมู่บ้าน  หมู่ 12 ท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านโนนจ าปาพัฒนา

ปริมาณงานวางท่อเมนส่งน้ าดิบประปา ท่อประปาพีวีซี ขนาด 1 1/2"
ชนิดปลายบาน ช้ัน 8.5 ยาว 4 เมตร จ านวน 400 ท่อน 
งานเดินท่อพีวีซี ขนาด1 1/2" ระบบประปา จ านวน 1,600 ม. 
งานดินขุดพร้อมกลบ ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 8 ล าดับท่ี 27

9

โครงการปรับปรุงท่อประปาภายใน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

11  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการขุดลอก 100,000.00 หมู่ 13 กองช่าง
หมู่ 13 สระน้ าสาธารณะ หมู่ 13 บ้านเขาดินวนา

ปริมาณงานสระน้ ากว้างเฉล่ีย 70.00 ม. ยาว 84.00 ม.
ลึกเฉล่ียจากก้นคลองเดิม 0.50 ม. หรือปริมาตรดินขุดลอก
ไม่น้อยกว่า 2,751.00 ลบ.ม. (slope 1:1) ตามสภาพพ้ืนท่ี 
ตามแบบ อบต.ซับใหญ่ก าหนด
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 9 ล าดับท่ี 20

12  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรับปรุง 100,000.00 หมู่ 14 กองช่าง
ถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ีท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านซับจาน 

หมู 14 เส้นหอถังประปา ขุดดินยกร่องพูนดินและลงลูกรัง 
กว้างเฉล่ีย 5.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 
หรือปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 250.00 ลบ.ม.  
 - เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 10 ล าดับท่ี 33

11

โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ

ท าการเกษตรภายในหมู่บ้าน 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพ้ืนท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะ
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

13  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าส าหรับส ารวจตรวจสอบ 20,000.00 ต าบลซับใหญ่ กองช่าง
ท่ีดินสาธารณะ รังวัดแนวเขตท่ีดินสาธารณะ การจัดท าแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่น โดยให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 - เป็นไปตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2550
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลว. 30 มิ.ย. 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 95 ล าดับท่ี 164

รวม 1,100,000.00 

12

โครงการส ารวจตรวจสอบแนวเขต

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 สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบ้ืองต้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 40,000.00     ส านักงานปลัด
และซ้อมแผนอพยพหนีไฟใน ดังกล่าว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าอาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรมดับเพลิงเบ้ืองต้น ค่าตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565
 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้า 10 ล าดับท่ี 1

2 โครงการเพ่ิมศักยภาพการป้องกัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 40,000.00     ส านักงานปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 96 ล าดับท่ี 1

13

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

สถานศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 20,000.00     ส านักงานปลัด
ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหา
เทศกาลส าคัญ และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เทศกาลสงกรานต์  เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ฯลฯ
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 97 ล าดับท่ี 4 

รวม 100,000.00 

14

3

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ 50,000.00    กองสาธารณสุข
ประชาชนเม่ือเกิดโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และส่ิงแวดล้อม

โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในท้องถ่ิน
เพ่ือด าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม
การแพร่ และการระงับการระบาดของโรคน้ัน หรือสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรคให้กับผู้ท่ีภาวะเส่ียงต่ า รวมท้ังการประชาสัมพันธ์
องค์ความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและแผนการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

15

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 50,000.00    กองสาธารณสุข

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด และส่ิงแวดล้อม

ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน เคร่ืองหมาย
ประจ าสัตว์ ฯลฯ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์
เช่น แผ่นป้ายไวนิล/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
รายการวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 98 ล าดับท่ี 1

3 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 1 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 1 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ด าเนินการขับเคล่ือน และส่ิงแวดล้อม

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5

4 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ 20,000.00    หมู่ 2 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 2 หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ด าเนินการขับเคล่ือน และส่ิงแวดล้อม

โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5 16
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

5 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 3 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 3 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5

6 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 4 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 4 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5

7 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 5 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 5 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5 17

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

8 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 6 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 6 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5

9 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 7 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 7 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5

10 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 8 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 8 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

11 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 9 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 9 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5
 

12 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 10 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 10 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5

13 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 11 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 11 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5 19

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

14 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 12 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 12 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5

15 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 13 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 13 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5

16 โครงการพระราชด าริ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ 20,000.00    หมู่ 14 กองสาธารณสุข
ด้านสาธารณสุข หมู่ 14 คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 ด าเนินการ และส่ิงแวดล้อม

ขับเคล่ือนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 99 ล าดับท่ี 5

รวม 380,000.00 

2016

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ 30,000.00    ต าบลซับใหญ่ กองสวัสดิการ
ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา สังคม
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสภายในต าบล รวมถึงสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ทางสังคมท่ีได้รับความเดือดร้อน
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้าท่ี 13 ล าดับท่ี 3

21

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565โครงการ

2 โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/ 20,000.00    ต าบลซับใหญ่ กองสวัสดิการ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา สังคม

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว
กิจกรรมพัฒนาสตรี ส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีในหมู่บ้าน
ให้ความรู้ทางกฎหมายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้าท่ี 12 ล าดับท่ี 2

3 โครงการส่งเสริมเพ่ิมทักษะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000.00    ต าบลซับใหญ่ กองสวัสดิการ
การประกอบอาชีพ ดังกล่าว โดยด าเนินการส่งเสริมอาชีพแก่เด็กด้อยโอกาส สังคม

เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนท่ัวไปผู้มีรายได้น้อย
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณืท่ีเก่ียวข้องกับการอบรม 
ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 100 ล าดับท่ี 1 

22

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565โครงการ

4 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/ 20,000.00    ต าบลซับใหญ่ กองสวัสดิการ
กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพของสภาเด็ก สังคม
และเยาวชนต าบลซับใหญ่ เช่น กิจกรรมการประชุม
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้าง
ให้สภาเด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง กิจกรรม
การมีส่วนร่วมทางสังคมประชาธิปไตยต่างๆ
กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งภาวะผู้น าเสริมสร้าง
พัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2564 หน้า 12 ล าดับท่ี 1

รวม 90,000.00 

23

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน

4

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  เพ่ือค่าใช้จ่าย "โครงการป้องกันและ 20,000.00     ส านักงานปลัด
ยาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด"(ส านักปลัด) ในการด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในพ้ืนท่ี การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็กและเยาวชน ประกอบแผน
ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดสถานท่ีในการ
ฝึกอบรม ค่าป้ายรณรงค์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ล าดับท่ี 4

2 โครงการควบคุมไฟป่าและ  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย"โครงการควบคุม 20,000.00     
หมอกควัน ไฟป่าและหมอกควัน"(ส านักปลัด) ในการด าเนินกิจกรรมควบคุมไฟป่า

และหมอกควันในพ้ืนท่ีเช่น กิจกรรมอบรมอาสาสมัครป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยมีมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตการดับไฟป่า เป็นต้น
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 136 ล าดับท่ี 6

24

โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

3 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 5,000.00       
ท่ีท าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ 
ตาม "โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2565" (ส านักปลัด)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 103 ล าดับท่ี 10

4 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 10,000.00     
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ท่ีท าการปกครองอ าเภอซับใหญ่ 

ตาม "โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดอ าเภอซับใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ส านักปลัด)
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 103 ล าดับท่ี 9

รวม 55,000.00 

25

4

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 สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการจัดแข่งขันกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬา 20,000.00    กองการศึกษาฯ

อบต.สัมพันธ์อ าเภอซับใหญ่ อบต.สัมพันธ์อ าเภอซับใหญ่ ร่วมกับ อบต.ตะโกทอง อบต.ท่ากูบ 
ผู้น าหมู่บ้าน และส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในอ าเภอซับใหญ่ 
โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดเตรียมสนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล เป็นต้น
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 105 ล าดับท่ี 6

2 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด  -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 250,000.00 กองการศึกษาฯ
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าต าบลเพ่ือสร้างความสมานฉันท์
ห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดเตรียมสถานท่ี ค่าตอบแทนกรรมการ 
ตัดสินกีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 102 ล าดับท่ี 2

รวม 270,000.00 

26

โครงการ

2

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.7 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000.00    กองส่งเสริม
ดังกล่าว เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัดสถานท่ี การเกษตร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าอาหาร ฯลฯ
ในการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 107 ล าดับท่ี 3

2 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ 30,000.00    กองส่งเสริม
ประชาชนในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดต่างๆ ในพืช การเกษตร
และสัตว์ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะหน้า เร่งด่วน 
รวมถึงการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ ยาก าจัดแมลงพาหนะ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3749 ลว. 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2564 หน้าท่ี 14 ล าดับท่ี 1

รวม 60,000.00 

27

โครงการ

2

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  -เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,437,000.00 กองสวัสดิการ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย สังคม
เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552
และฉบับท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 109 ล าดับท่ี 1

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ  -เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพคนพิการ 2,601,600.00 กองสวัสดิการ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ สังคม
จ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2553  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 109 ล าดับท่ี 2 

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ีย 78,000.00     กองสวัสดิการ
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สังคม
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.2548
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 109 ล าดับท่ี 3 28

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.8 แผนงานงบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

4 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน  -เพ่ือสมทบเงินเข้ากองทุนหลัก 110,000.00   กองสาธารณสุข 

สุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี และส่ิงแวดล้อม

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการต้ัง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน 
พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 110 ล าดับท่ี 5

5 ส ารองจ่าย  -เพ่ือจ่ายในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือ 500,000.00 ส านักงานปลัด
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือกรณีฉุกเฉินท่ีมี
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 ข้อ 19
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 110 ล าดับท่ี 4

รวม 10,726,600.00 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 943,830.00 กองการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียด ดังน้ี

(1) ศพด.บ้านซับใหญ่ ต้ังไว้ 277,830 บาท 
(2) ศพด.บ้านตลุกคูณพัฒนา ต้ังไว้ 144,060 บาท
(3) ศพด.บ้านบุฉนวน  ต้ังไว้ 149,205 บาท
(4) ศพด.บ้านซับเจริญสุข ต้ังไว้ 77,175 บาท
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ศพด. รายละเอียด ดังน้ี
(1) ศพด.บ้านซับใหญ่ ต้ังไว้ 91,800 บาท 
(2) ศพด.บ้านตลุกคูณพัฒนา ต้ังไว้ 47,600 บาท
(3) ศพด.บ้านบุฉนวน  ต้ังไว้ 49,300 บาท
(4) ศพด.บ้านซับเจริญสุข ต้ังไว้ 25,500 บาท
 -เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศพด.รายละเอียดดังน้ี
(1) ศพด.บ้านซับใหญ่ ต้ังไว้ 32,770 บาท 
(2) ศพด.บ้านตลุกคูณพัฒนา ต้ังไว้ 18,080 บาท
(3) ศพด.บ้านบุฉนวน  ต้ังไว้ 22,600 บาท
(4) ศพด.บ้านซับเจริญสุข ต้ังไว้ 7,910 บาท
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พ.ศ.2564โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.

พ.ศ.2564โครงการ พ.ศ.2565

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2562
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924
ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 111 ล าดับ 1

2  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร 1,528,000.00 กองการศึกษาฯ
กลางวันให้กับโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม รร.ซับใหญ่วิทยาคม

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ล าดับ 17

3 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 248,000.00 กองการศึกษาฯ
ให้กับโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข รร.บ้านซับเจริญสุข

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับ 22
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านซับเจริญสุข

อุดหนุนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.

พ.ศ.2564โครงการ พ.ศ.2565

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 500,000.00 กองการศึกษาฯ
ให้กับโรงเรียนตลุกคูณพัฒนา รร.บ้านตลุกคูณพัฒนา

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ล าดับ 18

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสะอาด เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 132,000.00 กองการศึกษาฯ
ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสะอาด รร.บ้านโนนสะอาด
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับ 19

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านบุฉนวน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 556,000.00 กองการศึกษาฯ
ให้กับโรงเรียนบ้านบุฉนวน รร.บ้านบุฉนวน
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับ 20
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.

พ.ศ.2564โครงการ พ.ศ.2565

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังพง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน 148,000.00 กองการศึกษาฯ
ให้กับโรงเรียนบ้านวังพง รร.บ้านวังพง
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด
ท่ี มท 0816.2/ว4110 ลงวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 115 ล าดับ 21

8 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 60,000.00 กองการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด รร.บ้านโนนสะอาด 

"โครงการของบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย"
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924 
ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 114 ล าดับ 16

9 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ 60,000.00 กองการศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านวังพง รร.บ้านวังพง
"โครงการของบประมาณสนับสนุนค่าตอบแทนครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย"
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924 
ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้า 114 ล าดับ 15
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โรงเรียนบ้านวังพง
ค่าตอบแทนครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โครงการของบประมาณสนับสนุน

โครงการของบประมาณสนับสนุน
ค่าตอบแทนครูพ่ีเล้ียงระดับปฐมวัย

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.

พ.ศ.2564โครงการ พ.ศ.2565

10 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 40,000.00 กองการศึกษาฯ
งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญของรางวัล 
ค่าจัดสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับ 4

11 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000.00 กองการศึกษาฯ
วิชาการ ดังกล่าว เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี ค่าจัดนนิทรรศการ 

ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม เป็นต้น ในการแสดงผลงาน/พัฒนาการของเด็กเล็ก 
สร้างขวัญและก าลังใจและปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กรักการเรียน
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับ 7

12 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000.00 กองการศึกษาฯ
โครงการดังกล่าว การจัดอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ศพด.ซับใหญ่

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร  
ค่าป้ายโครงการ ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 113 ล าดับ 11

34

วันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดกิจกรรมงาน

โครงการอบรมสัมมนา ทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.

พ.ศ.2564โครงการ พ.ศ.2565

13 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 40,000.00 กองการศึกษาฯ
ดังกล่าวในการด าเนินการจ้างนักเรียน นักศึกษาท่ีช่วยปฏิบัติราชการ
ของ อบต.ซับใหญ่ รวมถึงค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว569 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2551
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับ 5

14 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 20,000.00 กองการศึกษาฯ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
และการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นก่อนวัยวันควร เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 112 ล าดับ 6

รวม 4,345,830.00 
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นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน

14

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทัน

โครงการจ้างงาน นักเรียน

เร่ืองเพศ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการหลักธรรมน าชีวิต เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000.00    กองการศึกษาฯ
ดังกล่าว เช่น ค่าสถานท่ีในการฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น เพ่ือให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
นักเรียน ประชาชนท่ัวไป ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ
โดยใช้หลักธรรมน าชีวิต
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 129 ล าดับ 1

2 โครงการสืบสานงานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 30,000.00    กองการศึกษาฯ
และวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เช่น งานเข้าพรรษา 

งานเก่ียวกับพุทธศาสนาต่างๆ งานสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมต าบลซับใหญ่
งานประเพณีท าบุญตักบาตรปีใหม่ งานประเพณีสงกรานต์ 
งานบุพระเวสสันดร ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าจัดสถานท่ี 
ค่าอาหาร ค่าพิธีทางศาสนา ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใข้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ล าดับ 1

36

โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

3 โครงการวัด/ชุมชน ปลอดสุรา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 10,000.00    กองการศึกษาฯ
ปลอดอบายมุข ดังกล่าว เช่น ค่าป้ายรณรงค์ ค่าจัดสถานท่ีในการอบรม

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เป็นต้น
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนท่ัวไป ลด ละ เลิก การด่ืมสุรา
และการเล่นการพนันต่างๆ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ล าดับ 3

4 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ โครงการจัดงานถวายช้างแด่เจ้าพ่อ 60,000.00    กองการศึกษาฯ
ซับใหญ่ พญาแลและงานของดีอ าเภอซับใหญ่

ตามโครงการของดีอ าเภอซับใหญ่
ประจ าปี 2565
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 116 ล าดับ 2

รวม 120,000.00 
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4

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานตามโครงการ 80,000.00    กองสวัสดิการ
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดสถานท่ี สังคม

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมถึงค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 100 ล าดับ 3

รวม 80,000.00 
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1

โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000.00 ส านักงานปลัด
โครงการดังกล่าว เช่น ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี 
ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 120 ล าดับท่ี 12

2  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง 400,000.00 ส านักงานปลัด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามท่ีกฏหมายก าหนด
(กรณีครบวาระ ยุบสภา แทนต าแหน่งท่ีว่าง และกรณี
คกก.การเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่ และกรณีอ่ืนๆ)
และค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการท าประชาพิจารณ์หรือประชามติต่างๆ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว1705  ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 118 ล าดับท่ี 5

39

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง

งานพิธีและงานพระราชพิธี
ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565โครงการ

3 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 210,000.00 ส านักงานปลัด
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ประจ าปี พ.ศ.2565 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอซับใหญ่ เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2560  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้าท่ี 119  ล าดับท่ี 11

รวม 640,000.00 

40

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ

3

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการความร่วมมือการช าระภาษี  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 20,000.00 กองคลัง
บ ารุงท้องถ่ินผ่านธนาคาร ดังกล่าว ในการด าเนินการช าระภาษีบ ารุงท้องถ่ินผ่านธนาคาร 

เช่น ค่าธรรมเนียมรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 123 ล าดับท่ี 3

2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุง 20,000.00 กองคลัง
สารสนเทศและการส่ือสาร รักษา หรือจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการด าเนินการต่างๆ 
เช่น ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ 
และระบบคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย์ของ อปท. ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565  หน้าท่ี 123  ล าดับท่ี 4

รวม 40,000.00 
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2

โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 30,000.00    ส านักงานปลัด
สร้างความสมานฉันท์ "โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสร้างความสมานฉันท์" (ส านักปลัด)

ในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนกิจกรรมอันเป็น
การพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมฝึกอบรม 
ประชุม ช้ีแจงท าความเข้าใจเพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โครงการและกิจกรรมในการปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว 33749 ลว.30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 126 ล าดับท่ี 3

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 250,000.00 ส านักงานปลัด
"โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน" (ส านักปลัด) 
ในการจัดอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานส าหรับฝ่ายคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง  ผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนท่ัวไป
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายา เคร่ืองด่ืม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน พ.ศ.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 118 ล าดับท่ี 3

42

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

4. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.2564 พ.ศ.2565

3 โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 30,000.00    ส านักงานปลัด
"โครงการจัดท าแผนพัฒนา" (ส านักปลัด)
ในการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดท าแผน
ชุมชน/หมู่บ้าน และกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน/หมู่บ้าน/ต าบล 
การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
และสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
การเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล สร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 126 ล าดับท่ี 1

รวม 310,000.00 

43

3

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 โครงการบริหารจัดการขยะแบบ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 40,000.00    กองสาธารณสุขฯ

ในการจัดกิจกรรมก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล
และน  าเสีย กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การคัดแยกขยะ กิจกรรมการรณรงค์ กิจกรรมเพ่ือควบคุม
และก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงบ่อขยะ
และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ .ศ. 2560 
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3842 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2563
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 131 ล าดับ 1

รวม 40,000.00 

46

1

ครบวงจร

โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000.00    กองช่าง
ดังกล่าว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ กองสาธารณสุขฯ

ในการด าเนินกิจกรรมท าความสะอาดท่ีทางสาธารณะ 
กิจกรรมก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน  าสาธารณะ 
รวมถึงกิจกรรมท าความสะอาดทั งภายในและภายนอก
ส านักงานสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการปฏิบัติงาน
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ .ศ. 2560 
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้า 138 ล าดับ 1

รวม 30,000.00 
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โครงการ

สุขใจเท่ียวท้องถ่ิน
โครงการคืนคลองสวยท่ัวไทย

1

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการหรือ 30,000.00    กองส่งเสริม
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การเกษตร
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรณ์น้ าและป่า รวมท้ังสร้างจิตส านึก
ของประชาชนในการรักษาส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ 
โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดประดับ ตกแต่งสถานท่ี
ค่าพันธ์ุไม้ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 134 ล าดับท่ี 3 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง 30,000.00    กองส่งเสริม
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การเกษตร

ตามโครงการดังกล่าว เช่น กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุรรมพืช ฯลฯ
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ

โครงการ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
5.3 แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ 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.

พ.ศ.2564โครงการ พ.ศ.2565

 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0808.2/ว3749 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 134 ล าดับท่ี 2 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000.00    กองส่งเสริม
ดังกล่าว เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ การเกษตร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าต้นไม้ ฯลฯ  
ในการพัฒนาการท่องเท่ียว ท่ีสาธารณะ ให้มีความสวยงาม
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ .ศ.2560 
ลงวันท่ี 18 ตุลาคม 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3849 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2564
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ.2561-2565 หน้าท่ี 134 ล าดับท่ี 1 

รวม 90,000.00 
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3

และพัฒนาเส้นทางสถานท่ีท่องเท่ียว

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ อ าเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ


