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คำนำ 
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3  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 

  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 ฉบับนี้ ได้จัดทำข้ึน
เน่ืองจาก มีการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 3 /2564 ตามมติการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งทอง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 
4 ครั้งท่ี 2 ประจำปี 2563 ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2563  โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาท่ีได้แสดงถึงโครงการ/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.2560  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(2561 – 2565)  และเช่ือมโยงกับ
การวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาท่ีจัดข้ึนสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวง
มหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว600 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.03/ว 6247  ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน  2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 6732  ลงวันท่ี 
6 พฤศจิกายน  2562    เทศบาลตำบลทุ่งทอง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564 เพิ่มเติมฉบับท่ี 
3/2564 ตามรูปแบบท่ีกำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” 
เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของเทศบาลตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564  ของเทศบาลตำบลทุ่ง
ทองข้ึนและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆท่ีได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเก่ียวกับหน่วยงานอ่ืนๆ  
รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผล
เมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึน 
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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 ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการดำเนินงานในพื้นท่ี 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 หนังสือส่ังการท่ี มท 0810.3/ว6732 ลงวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถปฏิบัติงานให้เ กิดความยึดหยุ่นและคล่องตัวให้
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดแนวทางการปฏิบัติสำหรับแผนพัฒนาท้องถ่ินคือ การจัดทำแผน
ดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจผู้บริหารท้องถ่ิน 

 

 โดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้  
 

  1.3.1 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆท่ีดำเนินการในพื้นท่ี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  
  1.2.2 ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน
ภายใน  15  วันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 
30 วัน 

  

โดยเค้าโครงแผนการดำ 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  เมื่อนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทองให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน 
นับจากวันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ิน รับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน 
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1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 

5.  สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลทุ่งทอง 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้อย่างถูกต้อง 
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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.2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการท่ีดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการท้ังหมด 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. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง  
 

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

ท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับท่ี/
โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานท่ีดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณ
และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการท่ี คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ด าเนินการ โครงการท้ังหมด 1,054,700.00             งบประมาณท้ังหมด

1.  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในด้านการเกษตร
แผนงานเคหะและชุมชน  อุตสาหกรรมและการโยธา 16 84.2 686,700.00                 65.1 กองช่าง

รวม 16 84.2 686,700.00                 65.1

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
แผนงานเคหะและชุมชน  อุตสาหกรรมและการโยธา 3 15.8 368,000.00                 34.9

รวม 3 15.8 368,000.00                 34.9

6.  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารท่ัวไป/แผนงานเคหะชุมชน
แผนงานงบกลาง
แผนงานการรักษาตวามสงบภายใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รวม
7.  ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวม
รวมท้ังส้ิน 19 100 1,054,700.00         100

7

                                                                                       บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ                                               แบบ ผด.01                    

                                      แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 จ่ายขาดเงินสะสม (คร้ังท่ี 3/2564 วันท่ี 25 ธันวาคม 2563)

                                                                                   เทศบาลต าบลทุ่งทอง  อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ





 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร   1.2 พัฒนาคุณภาพการเกษตร การตลาดและเครือข่ายสินค้าการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
พื้นที่การเกษตร หมู่ 4 บ้าน
คลองไผง่าม 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่การเกษตร
พื้นที่รอบบ้านคลองไผง่าม หมู่ 4 ช่วงที่ 1    ช่วง
นานายสมชาย ลาภเก้ือไปนา นางปลัง่ งามเขว้า 
กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร ช่วงที่ 2  ช่วงนานาง
นาตยา ฟูบุญมา กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
ช่วงที่ 3 ช่วงนานายสนั่น จ่าชัย กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร ช่วงที่ 4 เส้นฝายท่าพระ กว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร และซ่อมแซมคันดินช่วง
นานายทองยุ่น ปิตะบุตร กว้าง 3 เมตร ยาว 12 
เมตร ลึก 2 เมตร โดยถมดินและลงลูกรังผิวถนน 
(ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. และลูกรัง
รวมไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิว
ถนนให้เรียบร้อย สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 4 บ้าน
คลองไผง่าม งบประมาณ 86,400.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 
16 หน้า 96) 

 

86,400 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             

 

 

 

8 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร   1.2 พัฒนาคุณภาพการเกษตร การตลาดและเครือข่ายสินค้าการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังพ้ืนท่ีการเกษตร 
หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพ้ืนท่ี
การเกษตรพ้ืนท่ีรอบบ้านกุดฉนวน หมู่ 7  
ช่วงท่ี 1 สายคอกหมูนายสวิล ไปหนอง
กระทุ่ม กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร ช่วง
ท่ี 2 สายคอกหมูนายสวิลไป      ลำห้วยกุด
ฉนวน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
โดยลงลูกรงัผิวถนน(ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรังรวมไม่
น้อยกว่า 280 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยผิว
ถนนให้เรียบร้อยสถานท่ีดำเนินการ หมู่ 7 
บ้านกุดฉนวน งบประมาณ 68,500.- บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565  
โครงการท่ี 19 หน้า 99) 

 

68,500 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง     
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร   1.2 พัฒนาคุณภาพการเกษตร การตลาดและเครือข่ายสินค้าการเกษตรและวิสาหกิจชุมชน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังพ้ืนท่ีการเกษตร 
หมู่ 10 บ้านโนนโก 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพ้ืนท่ี
การเกษตรพ้ืนท่ีรอบบ้านโนนโก หมู่ 10  
ช่วงท่ี 1 สายจากถนนลาดยางไปนานายสุด
ชาดา  ชุมชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ช่วงนานายบุญหลาย เชื้อหลุบโพธ์ิ
ไปนานายกองพันธ์ ภิรมย์กิจ กว้าง 4.00 

เมตร ยาว 150 เมตร โดยลงลูกรังผิวถนน      
(ช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อ) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาตรลูกรงัรวมไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. 

พร้อมปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบร้อย 

สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 10 บ้านโนนโก 
งบประมาณ 29,300.- บาท 

 (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 
2565  โครงการท่ี 22 หน้า 103) 

 

29,300 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง     
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร   1.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

4. วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 1 บ้าน
เขว้า (นอกเขต) 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.ทุง่
ทอง ช่วงฝายก้ันน้ำ ลำห้วยยางบ่าช่วง นานายผ่าน 
แหชัย 1 จุด 1 แถว ขนาด  1.00 x 1.00 ม.
จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ ถมดินลง
ลูกรังและปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อย 

สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 1 บ้านเขว้า (นอกเขต) 
งบประมาณ 29,400.- บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 4 หน้า 81) 

 

29,400 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             

5. วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 4 บ้าน
คลองไผง่าม 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.ทุง่
ทอง ช่วงที่ 1 ช่วงฝายท่าพระ นานายทองยุ่น ปิตะ
บุตร 1 จุด 1 แถว ขนาด  1.00 x 0.80 ม. 
จำนวน 7 ท่อน ช่วงที่ 2 ช่วงนา   นายศรีภูมิ วรรณ
ชัย 1 จุด 1 แถว ขนาด  1.00 x 1.00 ม. 
จำนวน 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อถมดินลง
ลูกรังและปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการให้ เรียบร้อย 

สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 4 บ้านคลองไผง่าม 
งบประมาณ 43,400.- บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 4 หน้า 80) 

 

43,400 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร   1.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

6. วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 5 บ้าน
โนนตาด 
 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.ทุง่
ทอง ช่วงถนน คสล.ช่วงบ้านนางสนั่น สู้โนนตาด 1 
จุด  1 แถว ขนาด  1.00 x 0.40 ม. จำนวน 7 
ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อถมดินเทคอนกรีต 
คสล. ผิวถนนเดิมและปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการให้
เรียบร้อย สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 5 บ้านโนนตาด 
งบประมาณ 24,800.- บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 4 หน้า 
81) 

 

24,800 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             

7. วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 9 บ้าน
กุดไข่นุ่น 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.ทุง่
ทอง ช่วงถนน คสล.ช่วงบ้านนางไม้ 1 จุด  1 แถว 
ขนาด   1.00 x 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อนพร้อม
ยาแนวรอยต่อท่อถมดินเทคอนกรีต คสล. ผิวถนน
เดิมและปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อย 
สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น 
งบประมาณ 65,000.- บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 4 หน้า 
81) 

 

65,000 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร   1.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

8. วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 9 บ้าน
กุดไข่นุ่น 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.ทุง่
ทอง  ถนนสายกุดไข่นุ่น-บ้านไร่ช่วงนา นายทองดี  
1 จุด 1 แถว ขนาด  1.00 x 0.40 ม. จำนวน 7 
ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อถมดินลงลูกรังและ
ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการให้ เรียบร้อย 
สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 9 บ้านกุดไข่นุ่น 
งบประมาณ 14,100.- บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 4 หน้า 
81) 

 

14,100 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             

9. 
 

วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 11 
บ้านม่วง 
 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.ทุง่
ทอง ช่วงถนนสายหลังวัดเจริญผลไปลำห้วยชีลอง 
1 จุด 1 แถว ขนาด  1.00 x 1.00 ม. จำนวน14 
ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อถมดินลงลูกรังและ
ปรับแต่งพื้นที่ดำเนินการให้เรียบร้อย 
สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 11 บ้านม่วง งบประมาณ 

48,500.- บาท 
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  

โครงการที่ 4 หน้า 81) 
 

48,500 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร   1.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

10. วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 12 
บ้านอุดมผล 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.ทุง่
ทอง ช่วงนานายวิไร จินดาดวง 1 จุด 2 แถว ขนาด 

 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน พร้อมยา
แนวรอยต่อท่อถมดินลงลูกรังและปรับแต่งพื้นที่
ดำเนินการให้เรียบร้อย สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 12 
บ้านอุดมผล งบประมาณ 48,500.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 
4 หน้า 81) 

 

48,500 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             

11. วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 12 
บ้านอุดมผล 
 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.ทุง่
ทอง ช่วงนานายสมปอง วรรณเกตุ 1 จุด 1 แถว 
ขนาด  1.00 x 1.00 ม. จำนวน 7 ท่อน พร้อม
ยาแนวรอยต่อท่อถมดินลงลูกรังและปรับแต่งพื้นที่
ดำเนินการให้เรียบร้อย สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 12 
บ้านอุดมผล งบประมาณ 29,400.- บาท  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 
4 หน้า 81) 

 

29,400 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร   1.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

12. วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 15 
บ้านหนองอุดม 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.
ทุ่งทอง  ช่วงถนนสายไปนานายต่ืม 1 จุด 1 แถว 
ขนาด  1.00 x 0.60 ม. จำนวน 11 ท่อน พร้อม
ยาแนวรอยต่อท่อถมดินลงลูกรังและปรับแต่งพื้นที่
ดำเนินการให้ เรียบร้อย สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 15 
บ้านหนองอุดม งบประมาณ 22,700.- บาท (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 
4 หน้า 81) 

 

22,700 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             

13 วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 19 
บ้านกุดฉนวนอุดม 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.
ทุ่งทอง ช่วงถนนนานายป่อง 1 จุด  1 แถว ขนาด 

 1.00 x 0.60 ม. จำนวน 11 ท่อนพร้อมยาแนว
รอยต่อท่อถมดินลงลูกรังและปรับแต่งพื้นที่
ดำเนินการให้เรียบร้อย สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 19 
บ้านกุดฉนวนอุดม งบประมาณ 22,700.- บาท    

 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
โครงการที่ 4 หน้า 81) 

 

22,700 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             

 

 

 

15 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร   1.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

14. วางท่อ คสล. ระบายน้ำสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ 19 
บ้านกุดฉนวนอุดม 

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต ทต.
ทุ่งทอง ถนนสายบ้านกุดฉนวนอุดม-หนองอุดม  
ช่วงฝายกกตูม 2 จุดๆละ 1 แถว ขนาด  1.00 x 
1.00 ม.จำนวน 23 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อท่อ
ถมดินเทคอนกรีต คสล.ผิวถนนเดิมและปรับแต่ง
พื้นที่ดำเนินการและติดต้ังป้ายโครงการให้
เรียบร้อย สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 19 บ้านกุดฉนวน
อุดม งบประมาณ 113,000.- บาท 
  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
โครงการที่ 4 หน้า 81) 

 

113,000 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             

15. ขุดลอกลำเหมืองยางไป
หนองกอแก้ว บ้านคลองไผ่
งาม หมู่ที่ 4 
 

ขุดลอกลำเหมืองยางไปหนองกอแก้ว ในเขต 
ทต.ทุ่งทอง ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 80 
เมตรขุดลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 620 เมตรขุดลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร  
เดิมลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 800 
ตร.ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. 
พร้อมปรับแต่งพื้นที่บริเวณดำเนินการให้เรียบร้อย 
สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 4 บ้านคลองไผง่าม 
งบประมาณ 17,500.- บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  
โครงการที่ 1 หน้า 71) 

 

17,500 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร   1.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

16. กำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ
ในการเกษตร หมู่ 7 บ้านกุด
ฉนวน 
 

จ้างเหมาลอกกำจัดวัชพืช (จอกแหน) ในเขต
พื้นที่ ทต.ทุ่งทอง ลำห้วยคลองไผง่าม (ช่วงคอกหมู
นายสวิลไปหลังวัดกุดไข่นุ่น) กว้างเฉลี่ย 25 เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ลอกไม่น้อยกว่า 12,500 
ตารางเมตร พร้อมปรับบริเวณดำเนินการให้
เรียบร้อย สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 7 บ้านกุดฉนวน 
งบประมาณ 23,500.- บาท (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  โครงการที่ 1 หน้า 
90) 

 

23,500 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   1.1 แนวทางการพัฒนาสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงตำบลอื่น  

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน อุตสาหกรรมโยธา 

ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

17. ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้าน 
หมู่ 4 บ้านคลองไผ่งาม 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณ
หมู่บ้าน บ้านคลองไผ่งาม ช่วงท่ี 1 บ้านนาง
วงเดือน หอมขจร กว้าง 3 เมตร ยาว 43 
เมตร ช่วงท่ี 2 บ้านนายสมศักด์ิ มิตรชอบ  
กว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 240 
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี
ดำเนินการติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย 

สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 4 บ้านคลองไผ่
งาม งบประมาณ 129,000.- บาท 

 (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 
2565  โครงการท่ี 3 หน้า 116) 

 

129,000 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   1.1 แนวทางการพัฒนาสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงตำบลอื่น  

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน อุตสาหกรรมโยธา 
ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

18. ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในเขตพ้ืนท่ีหมู่บ้าน 
หมู่ 8 บ้านหนองโสมง 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในบริเวณ
หมู่บ้าน บ้านหนองโสมง ช่วงจาก
ถนนลาดยางสาย      บ้านเขว้าหนองบัว
บานไปโรงเลื่อย (ต่อจากจุดเดิม) กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. 
ลงลูกรังไหล่ทางพร้อมปรับแต่งพ้ืนท่ี
ดำเนินการติดต้ังป้ายโครงการให้เรียบร้อย 

สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 8 บ้านหนอง
โสมง งบประมาณ 215,100.- บาท 

 (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 
2565  โครงการท่ี 7 หน้า 127) 

 

215,100 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง     
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2564 ธันวาคม 63) 
เทศบาลตำบลทุ่งทอง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการ การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   1.1 แนวทางการพัฒนาสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ของหมู่บ้านและเช่ือมโยงตำบลอื่น  

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน อุตสาหกรรมโยธา 
ลำดับ
ท่ี 

 

โครงการ/กิจกรรม 

 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 

งบประมาณ 

 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

 

หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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

19. ยกระดับถนน คสล.ท่ี
ชำรุด ภายในเขต
เทศบาลตำบลทุ่งทอง 

ยกระดับถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้าน
โนนส้มมอ หมู่ 18 กว้าง 4 เมตร ยาว 11 
เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 44 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางพร้อม
ปรับแต่งพ้ืนท่ีดำเนินการให้เรียบร้อย 

สถานท่ีดำเนินการ หมู่ 18 บ้านโนนส้มมอ 
งบประมาณ 23,900.- บาท 

 (ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 
2565  โครงการท่ี 18 หน้า 140) 

 

23,900 ทต.ทุ่งทอง กองช่าง     

 

       

 

 

งบประมาณรวมท้ังสิ้น  1,054,700.- บาท 

 

 

 

 

 

20 


