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คำกล่าวนำ 

  แผนการดำเนินงาน เป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ท่ีดำเนินจริงท้ังหมดในพื้นท่ี 
ของเทศบาลตำบลทุ่งทองในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเน่ืองมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี   กล่าวคือ
เทศบาลตำบลทุ่งทองได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ท้ังท่ี เป็นงบประมาณของเทศบาลตำบลทุ่งทอง ท่ีดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอ่ืน ท่ีเข้ามาดำเนินการ
ในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลทุ่งทองมาจัดทำแผนการดำเนินงานข้ึน  เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของ
แต่ละปีงบประมาณ   

  ในการนี้ เทศบาลตำบลทุ่งทองขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง ส่วนราชการทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับน้ี ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
  เทศบาลตำบลทุ่งทองจักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของประชาชนในท้องถ่ิน
ในพื้นท่ีรับผิดชอบเทศบาลตำบลทุ่งทอง ต่อไป  
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   (ลงนาม)            
               (นายสมพงษ์  ยอดวงษ์) 
           นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำ 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง จัดทำข้ึนตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมท่ีต้องการดำเนินการจริงท้ังหมดในเขตพื้นท่ีของตำบลทุ่งทอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ต้อง ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของตำบลทุ่งทอง ท้ังท่ีปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ 2564 และท่ีดำเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ท้ังภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด  

  เทศบาลตำบลทุ่งทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถ่ิน 
ของผู้บริหารด้วย  
  

                                                     
                                                      เทศบาลตำบลทุ่งทอง 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี  1  บทนำ 
1.1  บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถ่ิน พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ .ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดทำข้ึนเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงมีอำนาจกว้างขวางข้ึน  ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ินเท่านั้น  แต่รวมไป
ถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก 

เทศบาลตำบลทุ่งทองได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินซึ่งเป็นแผนท่ีกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
เทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5)  และเช่ือมโยง
กับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เน่ืองจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาท่ีจัดข้ึนสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวง
มหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ท่ีสุด ท่ี มท 0808.03/ว 6247  ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน  2560  เทศบาลตำบลทุ่งทองโดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทองและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงได้จัดทำ
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖4 ตามรูปแบบท่ีกำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการ
พัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 
2564  ของเทศบาลตำบลทุ่งทองข้ึนและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติ
ให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการ
ทำงานเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมท้ังการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งทอง มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงาน
ฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดำเนินงาน 

 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 

  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/

กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการดำเนินงาน
ครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบเก่ียวต่อเน่ือง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นท่ี 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด  5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 26  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังต่อไปน้ี  
  1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีดำเนินการ
ในพื้นท่ี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    
  1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน  15  วันนับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว    สามารถสรุปข้ันตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงานได้ 3  ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี  
 ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล        คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ท่ีจะมีการดำเนินการจริงในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลเก้าเอ็นพียูเก้า  ซึ่ง
จะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลตำบลทุ่งทอง และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีจะดำเนินการในพื้นท่ีของเทศบาลตำบล 

 ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาลตำบล   จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งทองและ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำ เนินงานเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยเค้าโครง แผนการดำ เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
  ส่วนท่ี 1   บทนำ  ประกอบด้วย           

   1) บทนำ          

   2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน      

   3) ข้ันตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน       

   4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       

 ส่วนท่ี 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย       

   1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                        

    2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)                

    3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถ่ิน(ผด. 02/1)  
 ข้ันตอนท่ี 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกเทศตำบลทุ่งทองให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน 
นับจากวันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน รับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 

 

 

 

 



4 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 

5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้อย่างถูกต้อง 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/
กิจกรรม 
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ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

  แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการท่ีดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด 
จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่
ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

   แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.  

  2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถ่ิน  (ผด. 02/1)  
  แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการ

พัฒนาท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับ
ท่ี/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณท้ังหมด

2.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 26.32 2,870,000.00           12.17 กองช่าง

รวม 15 26.32 2,870,000.00           12.17

5. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา 5 8.77 2,362,300.00           10.01 ส านักปลัด
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 5.26 110,000.00             0.47

แผนงานสาธารณสุข 4 7.02 450,000.00             1.91 ส านักปลัด
แผนงานงบกลาง 5 8.77 14,724,800.00         62.45 ส านักปลัด

รวม 17 29.82 17,647,100.00         74.84

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารท่ัวไป/แผนงานเคหะชุมชน 13 22.8 1,815,000.00           7.7 ส านักปลัด
แผนงานงบกลาง 6 10.53 940,520.00             3.99 ส านักปลัด
แผนงานการรักษาตวามสงบภายใน 2 3.51 268,200.00             1.14 ส านักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2 3.51 20,000.00               0.08 ส านักปลัด

รวม 23 40.35 3,043,720.00           12.91

7.  ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.51 20,000.00               0.08 ส านักปลัด

รวม 2 3.51 20,000.00               0.08

รวมท้ังส้ิน 57 100 23,580,820.00   100

                                                                                       บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                               แบบ ผด.01                    

                                                                                  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                                                                            เทศบาลต าบลทุ่งทอง  อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ





 2.1 แนวทางการพัฒนาสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับต้าบลอ่ืน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนเขว้ำ  ช่วงฟำร์มเห็ด 250,000

ภำยในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน จำกถนนเดิมไปล ำห้วยยำงบ่ำ กว้ำง  3.50 เมตร
หมู่ 1 บ้ำนเขว้ำ (บำงส่วน) ยำว 136  เมตร หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่

น้อยกว่ำ 476 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี
ด ำเนินกำรและติดต้ังป้ำยโครงกำรให้เรียบร้อย
 สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 1 บ้ำนเขว้ำ

2 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล.รอบหมู่บ้ำน บ้ำนกุดฉนวนช่วงจำกวัด 200,000

เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 7 สำยตะคลอง (ต่อจำกจุดส้ินสุดเดิม)   ไปสำมแยกประปำ 
บ้ำนกุดฉนวน กว้ำง 4 เมตร ยำว 96  เมตร หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ี

คอนกรีตรวมรวมไม่น้อยกว่ำ 384 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อม
ปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำรและติดต้ังป้ำยโครงกำรให้เรียบร้อย
สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 7 บ้ำนกุดฉนวน 

3 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนกุดไข่นุ่น 200,000 ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง
เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 9 ช่วงบ้ำนนำยบัวหล่ัน มำสิงห์ไปบ้ำนนำยบุญหนำ  กว้ำง  
บ้ำนกุดไข่นุ่น 5.00 เมตร ยำว 71  เมตร หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีต

รวมไม่น้อยกว่ำ 355 ตร.ม. ลงลูกรังบดอัดแน่น หนำเฉล่ีย 
0.15 ม. ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำร
สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 9 บ้ำนกุดไข่นุ่น 

1 ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง

ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน



 2.1 แนวทางการพัฒนาสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับต้าบลอ่ืน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

4 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำง ถนนคสล.รอบหมู่บ้ำนบ้ำนม่วง ช่วงนำนำยประสิทธ์ิ 300,000           ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง
เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 11 ป้องขันธ์ ไปนำนำยย้อย กว้ำง 5 เมตร  ยำว 114  เมตร 
บ้ำนม่วง (บำงส่วน) หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 570 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำร
สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 11 บ้ำนม่วง (บำงส่วน)

5 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองอุดม 150,000           ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง
เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 15 ช่วงสำยกลำงหมู่บ้ำน กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 53 เมตร 
บ้ำนหนองอุดม หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 265 ตร.ม.

ลงลูกรังบดอัดแน่นหนำเฉล่ีย 0.15 ม.ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อม
ปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่15 บ้ำนหนองอุดม

6 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล.รอบหมู่บ้ำน บ้ำนกุดฉนวนอุดม 200,000           ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง

เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 19 ช่วงประตูวัดป่ำอุดมพร ไป สะพำนกุดเพ็ญ กว้ำง 4 เมตร
บ้ำนกุดฉนวนอุดม  ยำว 96  เมตร หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ

384 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทำง พร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 19 บ้ำนกุดฉนวนอุดม



 2.1 แนวทางการพัฒนาสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับต้าบลอ่ืน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

7 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู ช่วงบ้ำนนำยประมวล 200,000           ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง
รูปตัวยู ภำยในเขตพ้ืนท่ี ไปล ำห้วยบ้ำนต้อน กว้ำง 0.50 ม.   ลึก 0.50 ม. ยำว 74 ม.

หมู่บ้ำน หมู่ 6 บ้ำนต้อน พร้อมปรับแต่งบริเวณด ำเนินกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 6 บ้ำนต้อน 
8 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนหมำว้อ 200,000           ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง

เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 3 ช่วงจำกจุดส้ินสุดถนน คสล.เดิมไปถนนลำดยำง กว้ำง 5.00 เมตร
บ้ำนโนนหมำว้อ  ยำว 75  เมตร หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ

375 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 3   บ้ำนโนนหมำว้อ  
9 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนคลองไผ่งำม 250,000           ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง

เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 4 สำยอนำมัย ประปำคลองไผ่งำม กว้ำง 4 เมตรยำว 120  เมตร
บ้ำนคลองไผ่งำม หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 480 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำร  
สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 4 บ้ำนคลองไผ่งำม



 2.1 แนวทางการพัฒนาสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับต้าบลอ่ืน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

10 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในบริเวณรอบหมู่บ้ำน 55,000             ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง

เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 5  ช่วงบ้ำนนำงขนิษฐำ โสละหำน ไป บ้ำนนำยส ำรำญ เส่ียงบุญ
บ้ำนโนนตำด กว้ำง 3 เมตร ยำว 35 เมตร หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีต

รวมไม่น้อยกว่ำ 105 ตร.ม.   ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่ง
พ้ืนท่ีด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 5 บ้ำนโนนตำด

11 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล. บ้ำนหนองโสมงช่วงบ้ำน นำยบัว ดีชัย 200,000           ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง
เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 8 ไป ร.ร.บ้ำนหนองโสมง  กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 76  เมตร หนำ
บ้ำนหนองโสมง 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 380 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำร
สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 8 บ้ำนหนองโสมง  

12 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนโนนโกช่วงกุดตำผำน 200,000           ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง
เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 10 (ต่อจำกจุดส้ินสุดเดิม) กว้ำง 3 เมตร ยำว 128  เมตร หนำ
บ้ำนโนนโก 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 384 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำร
สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 10 บ้ำนโนนโก  



 2.1 แนวทางการพัฒนาสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับต้าบลอ่ืน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน

13 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน  บ้ำนหนองแขม ช่วง 110,000           ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง
เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 16 บ้ำนนำยสมพงษ์ โถชัยไปบ้ำนนำงสระ สนห้วยไพร กว้ำง 3.00

 บ้ำนหนองแขม เมตร ยำว 70  เมตร หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่ำ210 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำร

สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 16  บ้ำนหนองแขม
14 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน ก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนหนองแขม ช่วงบ้ำน 90,000             ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง

เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 16 นำยสำคร หำทองไปบ้ำนนำยบรรจบ   ชัยกุม กว้ำง  3.00 เมตร
บ้ำนหนองแขม ยำว 57  เมตร หนำ 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ

171 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทำง พร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำรให้
เรียบร้อย สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 16 บ้ำนหนองแขม

15 ก่อสร้ำงถนน คสล. ภำยใน  ก่อสร้ำงถนน คสล.รอบหมู่บ้ำน บ้ำนโนนส้มมอ สำยเรียบ 265,000           ทต.ทุ่งทอง กองช่ำง
เขตพ้ืนท่ีหมู่บ้ำน หมู่ 18 ล ำห้วยคลองไผ่งำม กว้ำง  3.00 เมตร  ยำว 169 เมตร หนำ
บ้ำนโนนส้มมอ  0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 507 ตร.ม.

ลงลูกรังไหล่ทำงพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ีด ำเนินกำร 
สถำนท่ีด ำเนินกำร หมู่ 18  บ้ำนโนนส้มมอ 



 2.1 แนวทางการพัฒนาสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับต้าบลอ่ืน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน



 2.1 แนวทางการพัฒนาสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับต้าบลอ่ืน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน



 2.1 แนวทางการพัฒนาสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงกับต้าบลอ่ืน

ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1.พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงกำรจัดหำวัสดุ 1) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ จัดกำรเรียน 345,300 ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด

อุปกรณ์ ส่ือกำรเรียน กำรสอนส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจัดสรรส ำหรับเด็ก
ปฐมวัย

ฝ่ำยบริหำร
กำรสอนให้กับ ศพด.  (อำยุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 6 ศูนย์ กำรศึกษำ

จ ำนวนเด็กในศูนย์   130  คนคนละ 1,700 บำท  
ตำมจ ำนวนเด็กในศูนย์ ณ  วันท่ี  10  มิถุนำยน  2563 

เป็นเงิน 221,000  บำท
2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำในกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ จัดสรรส ำหรับ
เด็กปฐมวัย (อำยุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จ ำนวน 6 ศูนย์ จ ำนวนเด็กในศูนย์ 110 คน คนละ 
 1,130 บำท จ ำนวนเด็กในศูนย์ ณ  วันท่ี  10  มิถุนำยน 
 2563 เป็นเงิน 124,300 บำท
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย
ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ 2564พ.ศ.2563

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี
 แผนงานการศึกษา



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ปี 
ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ปี 
ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน อัตรำคนละ 430 บำท/ปี

2 ค่ำอำหำรกลำงวัน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

    เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนอำหำรกลำงวันส ำหรับศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กจ ำนวน   6 ศูนย์จ ำนวนเด็กในศูนย์130 

คนคนละ 20 บำท  จ ำนวน 245 วัน  ตำมจ ำนวนเด็ก
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กณ  วันท่ี  10  มิถุนำยน  2563

637,000 ทต.ทุ่งทอง     ส ำนักปลัด  
 ฝ่ำยบริหำร
กำรศึกษำ

3 โครงกำรจัดสัมมนำ ด ำเนินงำนโครงกำรสัมมนำผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 10,000     ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
ผู้ปกครองเด็กเล็ก ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรด ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำ ฝ่ำยบริหำร

เด็กเล็กท้ังก่อนกำรส่งเด็กเข้ำศูนย์ (กำรปฐมนิเทศ) กำรศึกษำ
และหลังครบก ำหนดเด็กอยู่ท่ีศูนย์ (กำรปัจฉิมนิเทศ) 

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำร  ค่ำวัสดุอุปกรณ์
เคร่ืองเขียนเอกสำร ค่ำตกแต่งสถำนท่ีและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ
ท่ีจ ำเป็น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี
 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
4 โครงกำรพัฒนำทักษะ กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรในวันเด็กแห่งชำติกำรแข่งขัน 10,000 ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด

เด็กไทยใฝ่เล่นเรียนรู้ กีฬำและกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนำ ฝ่ำยบริหำร
สู่อำเซียน เด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กแสดงออก  มีสุขภำพแข็งแรง กำรศึกษำ

และร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีค่ำใช้จ่ำย
ประกอบด้วย ค่ำอำหำรค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์
ค่ำเช่ำ ค่ำจัดสถำนท่ีตลอดจนค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ 
ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำน

5 อุดหนุนโครงกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 1,360,000   ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
อำหำรกลำงวัน ของโรงเรียน(สพฐ)จ ำนวน  5 โรงเรียน เด็กนักเรียนอนุบำล  ฝ่ำยบริหำร
(โรงเรียนสังกัด สพฐ.)  - ป.6 จ ำนวน  340 คนๆละ 20  บำท จ ำนวน 200 วัน กำรศึกษำ

ตำมจ ำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนณวันท่ี 10  

มิถุนำยน 2563

 แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
5.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ









ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ป้องกันและควบคุมโรค เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำร 80,000       ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
ไข้เลือดออกและโรคท่ีมี ป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่นกำรป้องกันควบคุมโรค งำนส่งเสริมสุขภำพฯ
สำเหตุน ำโดยแมลงและ ไข้เลือดออกกำรป้องกันและระงับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 
โรคติดต่ออ่ืนๆ 2019 (โควิด-19) และโรคติดต่ออ่ืนๆ โดยมีค่ำใช้จ่ำย

ประกอบด้วย ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 
เช่น น้ ำยำฆ่ำเช้ือ แอลกอฮอล์ เคร่ืองวัดอุณหภูมิ
ร่ำงกำย น้ ำยำเคมีพ่นหมอกควัน ทรำยทีมีฟอสก ำจัด
ลูกน้ ำ ถุงมือหน้ำกำกอนำมัย ชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์อ่ืนท่ีจ ำเป็น  ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงในกำร
พ่นหมอกควันก ำจัดยุงลำยพำหะน ำโรคไข้เลือดออก

2 โครงกำรบริหำรจัดกำร กำรด ำเนินโครงกำรกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 20,000     ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
ขยะมูลฝอย โดยจัดอบรมกำรคัดแยกขยะในชุมชน โดยมีค่ำใช้จ่ำย งำนส่งเสริมสุขภำพฯ

ประกอบด้วย  ค่ำวิทยำกร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำป้ำย ค่ำเอกสำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ 
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนท่ีจ ำเป็นในโครงกำร ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรศึกษำดูงำนจำกแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ค่ำภำชนะรองรับขยะรวมของชุมชน  ค่ำก่อสร้ำง

5.3  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

5.3  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โรงพักขยะรวมประจ ำหมู่บ้ำน ค่ำจ้ำงเหมำอ่ืนท่ีจ ำเป็น 
เพ่ือรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก ควำมเข้ำใจกำรลดปริมำณ  
ขยะ กำรคัดแยกขยะจำกครัวเรือน จำกแหล่งก ำเนิดอ่ืน ๆ  
ก่อนน ำไปก ำจัดอย่ำงถูกวิธี เป็นกำรส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน  ในกำรจัดกำรขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรร่วมกับท้องถ่ิน กำรสร้ำงคุณค่ำขยะ
เพ่ือน ำมำใช้ใหม่หรือรีไซเคิล  และกำรน ำเศษอำหำร  
มำท ำน้ ำหมักชีวภำพหรือปุ๋ยอินทรีย์สุดท้ำยน ำขยะท่ีใช้
ประโยชน์ไม่ได้ให้เทศบำลน ำไปฝังกลบอย่ำงถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ 

3 โครงกำรตรวจวิเครำะห์  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ เช่น 10,000 ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
คุณภำพน้ ำด่ืม ชุดตรวจสุขภำพน้ ำด่ืมอย่ำงง่ำย และเวชภัณฑ์อ่ืน งำนส่งเสริมสุขภำพฯ

ค่ำตรวจทำงห้องปฎิบัติกำร ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำวิทยำกร ค่ำอุปกรณ์อ่ืนท่ีจ ำเป็น ในกำรจัด
อบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำท่ีและผู้ดูแลระบบน้ ำประปำ
หมู่บ้ำน ท้ัง 6 แห่ง 



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

5.3  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

4 อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนิน เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้ำน จ ำนวน 17 แห่ง 340,000     ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
งำนตำมแนวทำงโครงกำร แห่ง ละ 20,000บำท โดยให้คณะกรรมกำร งำนส่งเสริมสุขภำพฯ
พระรำชด ำริด้ำน หมู่บ้ำน/คณะกรรมกำรชุมชน เลือกท ำโครงกำร
สำธำรณสุข ตำมพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข โครงกำรใดบ้ำงให้

เลือกท ำตำมควำมเหมำะสม โดยจัดท ำโครงกำร
เสนอขอรับงบประมำณจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ท้ังน้ีต้องผ่ำนกำรประชำคมของชุมชน/หมู่บ้ำน 
ให้มีควำมเหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพ้ืนท่ี



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

5.3  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

5.3  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 โครงกำรแข่งขัน

กีฬำต้ำนยำเสพติด
 ทุ่งทองเกมส์

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน
โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติดทุ่งทอง
เกมส์ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำร
เคร่ืองด่ืมค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำชุด กีฬำ ค่ำผู้
ฝึกสอน กรรมกำรตลอดจนค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ

70,000   ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด 
ฝ่ำยบริหำร
กำรศึกษำ

ท่ีจ ำเป็นในกำรด ำเนินงำนฯลฯ
2 โครงกำรฉลอง ด ำเนินโครงกำรจัดงำนฉลองอนุสำวรีย์เจ้ำพ่อพญำแล 30,000     ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด 

อนุสำวรีย์เจ้ำพ่อ และงำนบุญลอมข้ำวใหญ่ไหมมัดหม่ีของดีบ้ำนเขว้ำ ฝ่ำยบริหำร
พญำแลและงำนบุญ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีท้องถ่ิน กำรศึกษำ
ลอมข้ำวใหญ่ อันดีงำม โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำอำหำร

ค่ำจัดขบวนแห่ เคร่ืองด่ืม ค่ำวัสดุอุปกรณ์ค่ำจัดสถำนท่ี 
ตลอดจนค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆท่ีจ ำเป็นในกำร 

 ด ำเนินงำนจัดงำนประเพณี
3 โครงกำรงำนบุญ                     เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำน 10,000     ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด 

บ้ังไฟประจ ำปี   บุญบ้ังไฟประจ ำปีเป็นกำรส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ฝ่ำยบริหำร
อันดีงำมของท้องถ่ิน โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย กำรศึกษำ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำจัดสถำนท่ี  ตลอดจนค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5  ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
  5.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตให้ม่ันคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5  ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
  5.1  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
 (สปสช.)

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ 
เทศบำลต้ังสมทบอย่ำงน้อยร้อยละ 50  ของ
จ ำนวน เงินท่ีได้รับเงินจัดสรรจำก สปสช. ถือ
ปฏิบัติตำมแนวทำงหนังสือกระทรวงมหำดไทย 
ด่วนท่ีสุด มท 0891.3 / ว 1263 ลงวันท่ี 30 

พฤษภำคม 2557

150,000      ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด 
ฝ่ำย

อ ำนวยกำร 
งำนส่งเสริมฯ

 5.3  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 แผนงานงบกลาง
พ.ศ.2563 พ.ศ 2564



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 เงินสนับสนุนกำรสร้ำงหลัก เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ 10,808,400 ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
ประกันรำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ  ในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งทองท่ีมีสิทธ์ิและมี ฝ่ำยพัฒนำ
( เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ ) คุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์กระทรวง ชุมชน

มหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2552

 เพ่ือจ่ำยเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของคนชรำ

2 เงินสนับสนุนสวัสดิกำรทำง เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์คนพิกำร และ 3,698,400 ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
สังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพล- ทุพพลภำพ ในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งทองท่ีมีสิทธ์ิ ฝ่ำยพัฒนำ
ภำพ  ( เบ้ียยังชีพคนพิกำร ) และคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ระเบียบ ชุมชน

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำย
เบ้ียควำมพิกำร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
5.4 แนวทางการพัฒนาระบบจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนสังคมวงเคราะห์แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 แผนงานงบกลาง

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ในเขต 48,000          ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
เทศบำลต ำบลทุ่งทอง จ ำนวน  8 คนๆ ละ 500 บำท ฝ่ำยพัฒนำ

ตำมภำรกิจถ่ำยโอน มำตรำ 16 แห่ง พ.ร.บ. ชุมชน
ก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจฯ
 พ.ศ. 2542

4 สมทบกองทุนสวัสดิกำร เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 20,000          ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
ชุมชน เทศบำลต ำบลทุ่งทอง เพ่ือให้ประชำชนได้รับ ฝ่ำยพัฒนำ

ประโยชน์  จำกกองทุนสวัสดิกำรชุมชน ชุมชน
คลอบคลุมทุกกลุ่มชน และรวมถึง เยำวชน 
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 
ได้รับสวัสดิกำรพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3 ด้ำน 
เช่น กำรเกิด กำรเจ็บป่วย กำรศึกษำ 
อำชีพเป็นต้น 

5.4 แนวทางการพัฒนาระบบจัดสวัสดิการสังคม และสนับสนุนสังคมวงเคราะห์แก่ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 เงินสมทบกองทุนประกัน เพ่ือจ่ำยเป็นกำรส่งเสริมเป็นเงินสมทบ 250,000        ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
สังคม เงินกองทุนประกันสังคม ในอัตรำร้อยละห้ำ 

พร้อมกับหักค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำง
ส่งเป็นเงินสมทบในอัตรำเดียวกัน

2 เงินสมทบกองทุนทดแทน เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนเงินทดแทน 20,000          ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
เป็นรำยปี  ในอัตรำร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำง
โดยประมำณ         

3 เงินส ำรองจ่ำย เพ่ือใช้จ่ำยในกรณีเผชิญเหตุสำธำรณภัยฉุกเฉิน 238,920 ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
บรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วน
รวมเท่ำน้ัน เช่น กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย 
น้ ำป่ำไหลหลำก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง 
ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัย ไฟป่ำและหมอกควัน
 และโรคติดต่อ เป็นต้น

6.1  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมมาภิบาล
  แผนงานงบกลาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ันคงและย่ังยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจารบ้านเมืองท่ีดี    

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

4 ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่ง  40,000          ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
แห่งประเทศไทย                                       ประเทศไทย

5 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ เพ่ือต้ังจ่ำยตำมกฎหมำยกระทรวง  ฉบับท่ี 4 381,600 ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2542)ออกตำมควำมใน พ.ร.บ. บ ำเหน็จ
(กบท.) บ ำนำญ ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

6 เงินช่วยพิเศษ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยพิเศษเป็นค่ำท ำศพ 10,000          ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
กรณีพนักงำนเทศบำลลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลทุ่งทองเสียชีวิต
ระหว่ำงรับรำชกำร 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ.2563 พ.ศ 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ันคงและย่ังยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจารบ้านเมืองท่ีดี    
6.1  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมมาภิบาล
  แผนงานงบกลาง





ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ฝึกอบรมและทัศนศึกษำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรฝึกอบรมและทัศนศึกษำ 250,000 ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด

ดูงำนเพ่ิมประสิทธิภำพ ดูงำนเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน คณะผู้บริหำร ฝ่ำย

ในกำรปฏิบัติงำน คณะผู้บริหำร 
	

สมำชิกสภำ พนักงำนและพนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบลทุ่งทอง อ ำนวยกำร

สมำชิกสภำ พนักงำนและ โดยมีค่ำใช้จ่ำย เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร
พนักงำนจ้ำงเทศบำลต ำบล ค่ำอำหำรว่ำงพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก 
ทุ่งทอง และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆท่ีจ ำเป็นต่อโครงกำร 

เพ่ือได้เรียนรู้กำรท ำงำนจำกแหล่งเรียนรู้และประสบกำรณ์
จำกหน่วยงำนอ่ืน 

2 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมจริยธรรมส่งเสริมคุณธรรม 10,000   ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด

พัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคลำกร และพัฒนำคุณภำพชีวิตส ำหรับคณะผู้บริหำร พนักงำนเทศบำล ฝ่ำย
เทศบำลต ำบลทุ่งทอง พนักงำนจ้ำง เช่น ค่ำตอบแทนวิทยำกร  ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง อ ำนวยกำร

พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำพำหนะ ค่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ 
ท่ีจ ำเป็นต่อโครงกำร 

พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ 2564

6.1  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมมาภิบาล
  แผนงานบริหารท่ัวไป

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ันคงและย่ังยืน
6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจารบ้านเมืองท่ีดี    



ล ำดับท่ี โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย

 ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

3 โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและ 200,000 ทต.ทุ่งทอง กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน   ทะเบียนทรัพย์สินเทศบำลต ำบลทุ่งทองเพ่ือกำรพัฒนำประสิทธิ

ภำพกำรจัดเก็บรำยได้โดยกำรจัดท ำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภำษี
และทะเบียนทรัพย์สินโดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำจ้ำงบุคคล
ภำยนอก เพ่ือส ำรวจภำคสนำมเช่น กำรส ำรวจป้ำย โรงเรือน ท่ีดิน 
และข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ค่ำวัสดุในกำรออกส ำรวจ และอ่ืนๆ

4 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเผยแพร่ 10,000   ทต.ทุ่งทอง ส ำนักปลัด
กำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทและ ควำมรู้เก่ียวกับกำรไกล่เกล่ียข้อพิพำทและกระบวนกำรยุติธรรม ฝ่ำยบริกำรฯ
กระบวนกำรยุติธรรมเบ้ืองต้น ส ำหรับประชำชนลงสู่ท้องถ่ิน เพ่ือประชำชน ในหมู่บ้ำน
ส ำหรับประชำชนลงสู่ท้องถ่ิน เขตเทศบำลต ำบลทุ่งทองโดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย ค่ำป้ำย

โครงกำร ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำของท่ีระลึกและค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ท่ีจ ำเป็น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาจังหวัดสู่ความม่ันคงและย่ังยืน

6. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจารบ้านเมืองท่ีดี    
6.1  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพัฒนาเทศบาลตามหลักธรรมมาภิบาล

  แผนงานบริหารท่ัวไป
พ.ศ.2563 พ.ศ 2564




