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บทน า 

         ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ.
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แผนพัฒนำท้องถิ่นและแผนกำรด ำเนินงำนส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำนนั้นมีแนว
ทำงกำรปฏิบัติตำมข้อ 26 และข้อ 27  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเอกสำรที่แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/
โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนรำชกำร/
รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น ซึ่งจะท ำให้กำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจน
ในกำรปฏิบัติมำกขึ้นรวมทั้งมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆที่จะด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่ท ำให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือแสดงแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงหนึ่งปีที่มีควำมสอดคล้องและสำมำรถตอบสนองต่อ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและวิสัยทัศน์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร 
 2. เพ่ือแสดงควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นและกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2564 
 3. เพ่ือแสดงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำช่วงระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลชุมภูพรส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนที่ด ำเนินกำรจริงในปีงบประมำณ พ.ศ.
2564  ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร 
 4. เพ่ือให้เกิดกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร
กับส่วนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น 
 5. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนประหยัดมีควำมคุ้มค่ำและโปร่งใสประชำชนได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด 
 6. เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร  มีควำม
สะดวกชัดเจนในกำรปฏิบัติสำมำรถตรวจสอบกำรด ำเนินงำนได้ 
 7. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร  สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในเชิง
ยุทธศำสตร์ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
 8. เพ่ือให้เกิดควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลชุมภูพรเก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมที่จะมีกำรด ำเนินกำรจริงในพ้ืนที่ทั้งโครงกำร/
กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร  และหน่วยงำนอื่น 
 ขั้นตอนที่ 2  กำรจัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร  จัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำนโดยพิจำรณำจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์
และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3   กำรประกำศแผนด ำเนินงำน  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลน ำร่ำงแผนด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือประกำศใช้กำรประกำศ
แผนด ำเนินงำนให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจัดท ำประกำศเรื่องแผนด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุม
ภูพร ประจ ำปี พ.ศ. 2564  เพ่ือปิดประกำศโดยเปิดเผยให้ประชำชนทรำบและสำมำรถตรวจสอบได้ 

จำกข้ันตอนกำรจัดท ำกำรด ำเนินกำรข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

           อปท. 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร 
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น          
          หน่วยงำนอื่น 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  
 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
ผู้บริหำรท้องถิ่น  

 

 

 

รวบรวมโครงกำร/ กิจกรรม 

จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

ประกำศใช้ 

เสนอร่ำง ฯ ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
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ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 1. ท ำให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพรมีประสิทธิภำพเกิดควำมประหยัดและ
ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำ 
 2. ท ำให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร  มีแผนงำนที่แสดงถึงรำยละเอียดโครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร  ส่วนรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและ
หน่วยงำนอื่นๆท่ีจะด ำเนินกำรในพื้นที่ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 3. ท ำให้กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถิ่นและกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี  มีควำมสอดคล้องตอบสนองต่อวิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร 
 4. ท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำมีควำมสะดวกสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ 
 5. ท ำให้กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมภูพร  บรรลุวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบ 
ประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

5.77 
 

4.48 
- 

0.64 
- 
 

 
1,739,000 

 
   1,400,000 

- 
   200,000 

- 

   
1.1 กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่ง  

(ก่อสร้ำงปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/สะพำน) 
9 
 
7 
- 
1 
- 

3.72 
 

2.99 
- 

0.42 
- 

กองช่ำง 
 

กองช่ำง 
- 

กองช่ำง 
- 

 

          1.2  กำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ/ทำงระบำยน้ ำ 
          1.3  กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ ระบบประปำหมู่บ้ำน 
          1.4  กำรพัฒนำด้ำน บ ำรุงไฟฟ้ำ /ขยำยเขตไฟฟ้ำ 
          1.5  ก่อสร้ำงศำลำประชำคม/ศำลำริมทำง  

รวม 17 10.89    3,339,000 7.13   
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

3 
4 
11 
8 

  
  121,000 

11,955,200 
3,154,818 
590,000 

   
          2.1  กำรส่งเสริมอำชีพ พัฒนำอำชีพ 1.92 

2.56 
7.05 
5.13 

  0.26 
 25.51 
6.74 
1.26 

กองสวัสดิกำรฯ 
กองสวัสดิกำรฯ 
ส ำนักงำนปลัดฯ 

กองสำธำรณสุขฯ 

 
          2.2  กำรส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม  
          2.3  กำรพัฒนำกำรศึกษำ  
          2.4  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข  

รวม 26 16.66 15,821,018 33.77   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบ 
ประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3.1 กำรส่งเสริมผลผลิตของชุมชน กำรลงทุนกำรส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 3.2  กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวสถำนที่เที่ยว 

 
- 
 
1 

 
- 
 

0.64 

 
- 
 
0 

 
- 
 
0 

 
- 
 

ส ำนักงำนปลัดฯ 

 
 

 1 0.64 0 0   
4. การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อย 
ป้องกันยาเสพติด 
4.1. ส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพ 
ของประชำชน 
4.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
4.3 กำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย 
4.4 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์นิ 

      
 
2 
 
5 
5 
2 

 
1.28 

 
3.21 
3.21 
1.28 

 
920,000 

 
  80,000 
560,000 
208,000 

 
1.96 

 
0.17 
1.20 
0.44 

 
ส ำนักงำนปลัดฯ 

 
ส ำนักงำนปลัดฯ 
ส ำนักงำนปลัดฯ 
ส ำนักงำนปลัดฯ 

 

รวม 14 8.98 1,768,000 3.77   
5. การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการ  และการอนุรักษ์  

 
5 
 
3 

 
 

3.21 
 

1.92 

  
 

0.17 
 
- 

  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 คุ้มครองทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
 
5.2 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ 

 
80,000 

 
- 

 
สนง.ปลัดฯและ 

กองสำธำรณสุขฯ 
ส ำนักงำนปลัดฯ 

 
 

รวม 8 5.13 80,000 0.17   
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ส่วนที่ 2 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบ 
ประมำณ 

ร้อยละของ 
งบประมำณ 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

หมำยเหตุ 

6. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.1 กำรคุ้มครองโบรำณสถำน , โบรำณวัตถุ 
6.2 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
 
- 
3 

 
 
- 

1.92 

 
 

- 
230,000 

 
 
- 

0.49 

 
 
- 

ส ำนักงำนปลัดฯ 

 

รวม 3 1.92 230,000 0.49   
7. การบริหารจัดการ  

64 
 
8 
15 

 
41.03 

 
5.13 
9.62 

 
6,725,700 

 
18,510,282 

380,000 

 
14.35 

 
39.51 
0.81 

 
ทุกส่วน 

 
ทุกส่วน 
ทุกส่วน 

 
7.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนบริกำร กำรบริหำรจัดกำร 
บ้ำนเมืองที่ดี      
7.2 กำรพัฒนำบุคลำกร , องค์กร 
7.3 อุดหนุนหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ 

 
 
 
 

รวม 87 55.78 25,615,982 54.67   
รวมทั้งหมด                                                                                           156 100 46,854,000 100   

 
 

*งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จ านวน   46,854,000  บาท 
*เงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 25,854,000 บาท   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1    กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 

  
ล ำดับ 
ที ่

 
โครงกำร/กิจกรรม 

 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ หน่วยด ำเนนิกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
หมำยเหตุ 

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 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง ภำยในเขต 
อบต.ชุมภูพร 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
ลูกรัง  ของ  อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 
389,000 บำท 

หมูท่ี ่ 
1 - 13 

กองช่ำง              

2 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต 
ถนนลำดยำง 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
คอนกรีต ถนนลำดยำง ภำยในเขต  อบต.
ชุมภูพร ที่เกิดกำรช ำรุดเสียหำย เช่น เกิด
จำกภัยธรรมชำติหรืออ่ืนๆ ของ อบต.ชุมภู
พร งบประมำณ 200,000 บำท 

หมูท่ี ่ 
1 - 13 

กองช่ำง              

3 ค่ำเงินชดเชย
สัญญำแบบปรับ
รำคำได้ (ค่ำ K) 

เพ่ือเป็นค่ำตอบแทน ของสัญญำแบบปรับ
รำคำได้ ตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วน
ที่สุด กค(กจว)0405.2/ว110 เรื่องซ้อม
ควำมเข้ำใจนิยำมควำมหมำย งำนก่อสร้ำง 
ตำม พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ลว. 5 มี.ค. 2561  
งบประมำณ  50,000 บำท 

อบต.
ชุมภู
พร 

กองช่ำง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1    กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 

 
 
 
 
 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

หมำยเหตุ 
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 ค่ำออกแบบ ค่ำ
ควบคุมงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภำยนอกเพ่ือให้
ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง งบประมำณ 100,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

5 โครงกำรก่อสร้ำง
เสริมผิวจรำจร
แอสฟัลท์คอนกรีต 
เส้นทำงลงวัด
สระแก้ว หมู่ที่ 5 

ก่อสร้ำงเสริมผิวจรำจรแอสฟัลท์คอนกรีต  หมู่ที่ 5 
เส้นทำงลงวัดสระแก้ว (เชื่อมถนนหมำยเลข222)
ข้ำง อบต.ชุมภูพร ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 
145 เมตร พ้ืนที่ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 580 ตำรำง
เมตร  พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำรรำยละเอียดตำม
แบบแปลนของ อบต.ชุมภูพร 
งบประมำณ 200,000 บำท 

หมู่ที่ 5 กองช่ำง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 

 
 

ล ำดับ
ที 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรก่อสร้ำง
ขยำยไหล่ทำง
คอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในเขต 
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภำยใน หมู่ที่ 6 ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 1.00  
เมตร ยำว  434  เมตร  หนำ  0.15  เมตร  
หรือมปีริมำณคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 434.00 
ตำรำงเมตร พร้อมติดตั้งป้ำยโครงกำร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ  
อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 200,000 บำท 

หมู่ที่ 6 กองช่ำง              

7 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีต 
ภำยในเขต หมู่ที่ 8  
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่  8
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 100 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมีปริมำณคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 400 ตำรำงเมตร  พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทำงตำมสภำพพ้ืนที่  พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ  
อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 200,000 บำท 

หมู่ที่ 8 กองช่ำง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่ง 

 
 

ล ำดับ
ที 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยในเขต
หมู่ที่ 11 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 100 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมีปริมำณคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 400 ตำรำงเมตร  พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทำงตำมสภำพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ 
อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 200,000 บำท 

หมู่ที่ 11 กองช่ำง              

9 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภำยในเขต
หมู่ที่ 13 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 
ขนำดกว้ำง 4 เมตร ยำว 100 เมตร หนำ 
0.15 เมตร หรือมีปริมำณคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 400 ตำรำงเมตร  พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ทำงตำมสภำพพ้ืนที่ พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำร รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ 
อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 200,000 บำท 

หมู่ที่ 13 กองช่ำง              



-12- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2  ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 

ล ำดับ
ที 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรก่อสร้ำง

ร่องระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝำปิด
ภำยในเขต หมู่ที่ 1 

ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝำปิด  หมู่ที่   1 ภำยใน
หมู่บ้ำน ขนำดควำมกว้ำงเฉลี่ย  0.40  
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  หนำ 0.10  
เมตรยำว  96  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำรรำยละเอียดตำมแบบแปลนของ 
อบต .ชุมภูพร  งบประมำณ จ ำนวน   
200,000 บำท   

หมู่ที่ 1 กองช่ำง              

2 โครงกำรก่อสร้ำง
ร่องระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝำปิด
ภำยในเขต หมู่ที่ 2 

ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีต เสริม
เหล็กพร้อมฝำปิด   หมู่ที่  2  ภำยใน
หมู่บ้ำน ขนำดควำมกว้ำงเฉลี่ย  0.40  
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  หนำ 0.10  
เมตรยำว  98  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำรรำยละเอียดตำมแบบแปลนของ 
อบต .ชุมภูพร  งบประมำณ จ ำนวน   
200,000 บำท   

หมู่ที่ 2 กองช่ำง              



-13- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 

 

ล ำดับ
ที 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรก่อสร้ำง

ฝำปิดตะแกรง
เหล็กร่องระบำยน้ ำ
ภำยในเขต หมู่ที่ 3 

ก่อสร้ำงฝำปิดตะแกรงเหล็กร่องระบำย
น้ ำ  หมู่ที่ 3 ภำยในหมู่บ้ำน ขนำดควำม
กว้ำงเฉลี่ย  0.50  เมตร ยำว  0.90  
เมตร  ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ  118  
เ มต ร   พ ร้ อมติ ด ตั้ ง ป้ ำ ย โ ค ร งก ำ ร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ  
อบต.ชุมภูพร  
งบประมำณ จ ำนวน   200,000 บำท   

หมู่ที่ 3 กองช่ำง              

4 โครงกำรก่อสร้ำง
ฝำปิดตะแกรง
เหล็กร่องระบำยน้ ำ
ภำยในเขต หมู่ที่ 4 

ก่อสร้ำงฝำปิดตะแกรงเหล็กร่องระบำย
น้ ำ  หมู่ที่ 4 ภำยในหมู่บ้ำน ขนำดควำม
กว้ำงเฉลี่ย  0.50  เมตร ยำว  0.90  
เมตร  ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ  118  
เ มต ร   พ ร้ อมติ ด ตั้ ง ป้ ำ ย โ ค ร งก ำ ร
รำยละเอียดตำมแบบแปลนของ  
อบต.ชุมภูพร  
งบประมำณ จ ำนวน   200,000 บำท   

หมู่ที่ 4 กองช่ำง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2  ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 

ล ำดับ
ที 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรก่อสร้ำง

ร่องระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝำปิด
ภำยในเขต หมู่ที่ 9 

ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีต เสริม
เหล็กพร้อมฝำปิด  หมู่ที่   9 ภำยใน
หมู่บ้ำน ขนำดควำมกว้ำงเฉลี่ย  0.40  
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  หนำ 0.10  
เมตรยำว  98  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำรรำยละเอียดตำมแบบแปลนของ 
อบต .ชุมภูพร  งบประมำณ จ ำนวน   
200,000 บำท   

หมู่ที่ 9 กองช่ำง              

6 โครงกำรก่อสร้ำง
ร่องระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝำปิด
ภำยในเขต หมู่ที่ 
10 

ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีต เสริม
เหล็กพร้อมฝำปิด  หมู่ที่  10 ภำยใน
หมู่บ้ำน ขนำดควำมกว้ำงเฉลี่ย  0.40  
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.40  เมตร  หนำ 0.10  
เมตรยำว  98  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ำย
โครงกำรรำยละเอียดตำมแบบแปลนของ 
อบต .ชุมภูพร  งบประมำณ จ ำนวน   
200,000 บำท   

หมู่ที่ 10 กองช่ำง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 

 
1.3 กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ ระบบประปำหมู่บ้ำน 

ล ำดับ
ที 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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

ร่องระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝำปิด
และขุดดินร่อง
ระบำยน้ ำ ภำยใน
เขต หมู่ที่ 12 

ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก  (จำกบ้ำนพรมงคล-หนองค ำอ้อ) 
ขนำดกว้ำงเฉลี่ย 0.40 เมตรลึกเฉลี่ย 
0.40เมตร หนำ 0.10 เมตร แบบไม่มีฝำ
ปิดยำว 37 เมตร แบบมีฝำปิด คสล. ยำว 
47  เ มตรและขุ ดดิ นร่ อ งระบำยน้ ำ 
ปริมำณดินไม่น้อยกว่ำ 480 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ำยโครงกำรรำยละเอียดตำมแบบ
แปลนของ อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 
จ ำนวน   200,000 บำท   

เขตพ้ืนที่ 
อบต.ชุม

ภูพร 

กองช่ำง              

ล ำดับที โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 - - - -              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.4   กำรพัฒนำด้ำน บ ำรุงไฟฟ้ำ/ขยำยเขตไฟฟ้ำ 

 
        1.5 ก่อสร้ำงศำลำประชำคม/ศำลำริมทำง  

 
 
 
 
 

ล ำดับที่ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรขยำยหม้อ

แปลงไฟฟ้ำ หมู่ที่ 7 
ขยำยหม้อแปลงไฟฟ้ำภำยในเขต หมู่ที่  7
รำยละเอียดตำมแบบแปลนขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลชุมภูพร และกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
งบประมำณ 200,000 บำท 

หมู่ที่ 7 กองช่ำง             

                   
                  

ล ำดับที โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 - - - -              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.1  กำรส่งเสริมอำชีพ  พัฒนำอำชีพ 

ล ำดับที ่
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ/
งบประมำณ) 

พื้นที ่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
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 โครงกำรฝึก 
อบรมอำชีพระยะสั้น 
หลักสูตรกำรท ำ
ดอกไม้จันทน์และ
เหรียญโปรยทำน 

กำ รฝึ ก อบ รม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำ ร  ก ำ รท ำ
ดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทำน 
งบประมำณ 50,000 บำท 

ต ำบล 
ชุมภูพร 

 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

            

2 โครงกำรฝึก 
อบรมอำชีพระยะสั้น 
หลักสูตรกำรเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ 

กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและศึกษำดูงำน
งบประมำณ 1,000 บำท 

ต ำบล 
ชุมภูพร 

 

กองสวัสดิกำร
สังคม 

             

3 โครงกำรฝึกอบรม 
อำชีพระยะสั้น 
หลักสูตรกำรผลิต
พลังงำนทดแทน
ส ำหรับใช้ใน
ครัวเรือน(โซล่ำเซลล,์
ไบโอดีเซลล)์ 

กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและศึกษำดูงำน
กำรผลิตพลงังำนทดแทน งบประมำณ 
70,000 บำท 

ต ำบล 
ชุมภูพร 

 

กองสวัสดิกำร
สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.2  งำนส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม 

ล ำดับ 
ที่ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ/
งบประมำณ) พื้นที ่

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
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 สงเครำะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สงูอำย ุ

สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุเขต 
ต ำบลชุมภูพร งบประมำณ 9,742,400 บำท 

หมู่ 1-13 กองสวัสดิกำร
สังคม 

             

2 สงเครำะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิกำร 

สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้พิกำรเขตต ำบล 
ชุมภูพร งบประมำณ 2,044,800 บำท 

หมู่ 1-13 กองสวัสดิกำร
สังคม 

             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย 
เอดส์ 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์เขตต ำบลชุมภูพร  
งบประมำณ 98,000 บำท 

หมู่ 1-13 กองสวัสดิกำร
สังคม 

             

4 โครงกำรสรงน้ ำ
พ ร ะ ข อ พ ร วั น
ผู้สูงอำยุ 

กำรจั ดกิ จกรรมสรงน้ ำพระ ขอพร
ผู้ สู ง อ ำ ยุ  เ นื่ อ ง ใ น โ อก ำ ส เท ศกำ ล
สงกรำนต์ วันผู้สูงอำยุและวันครอบครัว 
งบประมำณ 70,000 บำท 

หมู่ 1-13 กอง 
สวัสดิกำรฯ 

             

 
2.3 กำรพัฒนำด้ำนศึกษำ 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมำณ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
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 จัดกิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชำติ 

จัดกิจกรรมกิจกรรม/หรือจัดซื้อของ
รำงวัลให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเขต อบต.งบประมำณ 30,000 บำท 

ศพด./ 
โรงเรียน 

ส ำนักงำน 
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 กำรพัฒนำด้ำนศึกษำ 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
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 แข่งขันกีฬำพัฒนำ
เด็กเล็ก 

กิจกรรมโครงกำรแข่งขันกีฬำพัฒนำเด็กเล็ก  
หมู่ที่ 10 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ หมู่ที่ 6 
งบประมำณ 20,000  บำท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

 

             

3 โครงกำรทัศน
ศึกษำแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

กิจกรรมพำเด็กไปทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน ศูนย์เด็ก ม.6,10  
งบประมำณ 30,000  บำท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

 

             

4 สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ 

ค่ำใช้จ่ำยจดักำรเรียนกำรสอนศนูย์พัฒนำ
เด็กเล็กงบประมำณ 21,000  บำท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

 

    
 

         

5 เงินอุดหนุน
สนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ 

พัฒนำครูและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำ
เด็ก หมู่ที่  6,10 งบประมำณ 30,000 
บำท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

 



-20- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร  
2.3 กำรพัฒนำด้ำนศึกษำ 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
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 ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอน(รำยหัว) 

เพ่ือเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน(รำยหัว) 
คนละ 1,700 บำทต่อปี จัดสรรให้ศูนย์
เด็ก ม.6,10 งบประมำณ 168,300 บำท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

 

             

7 เงินอุดหนุน
สนับสนนุค่ำใช้จำ่ย
ในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับ
เด็กเล็ก อำยุ3-5 ปี 

เป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรจัดกำรศึกษำ ส ำหรับ
เด็ก อำยุ 3-5 ปี จ ำนวน 1,130 บำท/ปี/
คน งบประมำณ 64,410  บำท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

 

             

8 ค่ำอำหำรเสริม 
(นม) 

เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้ออำหำรเสริม(นม)  
ให้กับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียน 
งบประมำณ 935,108 บำท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10/
โรงเรียน 
4 แห่ง 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

9 โครงกำรต่อเติม
หลังคำด้ำนหน้ำ
อำคำรเรียน 

ก่อสร้ำงต่อเติมหลังคำด้ำนหน้ำอำคำร
เรียน เทพื้นคอนกรีต ปรับระดบัพื้น  
ปูกระเบื้องพื้น พร้อมรำวกั้นเหล็ก ศูนย์
เด็ก ม.6  งบประมำณ 150,000  บำท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

 

             

 



-21- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.3 กำรพัฒนำด้ำนศึกษำ 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
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 โครงกำรก่อสร้ำง 
ปรับปรุงพื้นพร้อม 
ปูกระเบื้องภำยใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

ก่อสร้ำง ปรับปรุงพ้ืน พร้อมปูกระเบื้อง
พ้ืน และเทพ้ืนลำนคอนกรีตทำงเข้ำศูนย์
เด็ก ม.10 งบประมำณ 150,000 บำท 

ศูนย์เด็ก 
ม.10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

11 อุดหนุนอำหำร 
กลำงวัน 

อุดหนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนใน 
เขตรับผิดชอบต ำบลชุมภูพร 
งบประมำณ 1,556,000บำท 

โรงเรียน 
4 แห่ง 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-22- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.4  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เกี่ ย วกับกำรควบคุมและป้องกัน โรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่ำจัดซื้อทรำยอะเบท 
น้ ำยำพ่นหมอกควัน น้ ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ 
งบประมำณ 150,000 บำท 

หมู่ 1-13 กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

            

2 โครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบำ้ 

กิจกรรมโครงกำรป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้ำ เช่น จัดหำอุปกรณ์ฉีด,ยำคุมก ำเนิด 
ฯลฯ งบประมำณ 80,000 บำท 

หมู่ที่ 1-
13 

กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

             

3 โครงกำรป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

กิจกรรมกำรป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ เช่น 
ไข้หวัดนก,หวัดสำยพนัธ์ใหม่,โรค 
เอดส์  ฯลฯ งบประมำณ 50,000 บำท 

หมู่ 1-13 กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

             

4 โครงกำรรณรงค์คัด
แยกขยะ 

กิจกรรมคัดแยกขยะและกำรใช้ประโยชน์จำก
ขยะ เช่น กำรรณรงค์ กำรอบรมส่งเสริมให้
ควำมรู้เกี่ยวกับขยะ ฯลฯ งบประมำณ 
30,000 บำท 

หมู่ 1-13 กอง
สำธำรณสุข

ฯ 

             

 
 



-23- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.4  กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำย

เหตุ 
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 โครงกำรควบคุมโรค
ขำดสำรไอโอดนี 

กิจกรรมกำรควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน 
งบประมำณ 80,000 บำท 

หมู่ 1-13 กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

6 โครงกำรรณรงค์
และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด To be 
numberone  

กำรจัดกิจกรรมรณรงค์และแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/ 
หมู่บ้ำน)งบประมำณ 80,000 บำท 

หมู่ 1-13 กอง
สำธำรณสุขฯ 

    
 

         

7 โครงกำรอบรมหมอ
หมู่บ้ำนในพระรำช
ประสงค ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
อบรมหมอหมู่บ้ำนตั้งในพระรำชประสงค์
งบประมำณ 100,000 บำท 

หมู่ที่ 1-13 กอง 
สำธำรณสุขฯ 

             

8 วัสดุวิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์ 

จัดซื้อวัสดุกำรแพทย์และเวชภัณฑ์ เช่น 
ผ้ำพันแผล,ส ำลี ,Pock Maskหรือ
อุปกรณ์อื่นๆส ำหรับใช้ในกำรบริกำร
แพทย์ฉุกเฉิน งบประมำณ 20,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน
ปลัดฯ 

             

 
 
 



-24- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

3.ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.1 กำรส่งเสริมผลผลิตของชุมชน กำรลงทุนกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำย

เหตุ 
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 - - - -             

 
3.2 กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว สถำนที่เที่ยว 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำย

เหตุ 
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 โครงกำรส่งเสริมให้
วัดสว่ำงสำมัคคีเป็น
สถำนที่ศึกษำศำสนำ
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมให้วัดสว่ำงสำมัคคีเป็นสถำนที่
ศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม และ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(ไม่ใช้งบประมำณ) 

หมู่ที่ 6 ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
 
 
 



-25- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

4.การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อยป้องกันยาเสพติด 
4.1 ส่งเสริมประชำธิปไตย ควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพของประชำชน 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำย

เหตุ 
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 โครงกำรเลือกตั้งของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลชุมภูพร 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเลือกตั้ง 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชมุภูพร
งบประมำณ 900,000 บำท 

เขตบริกำร 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

ส ำนักงำน
ปลัด 

  
 

          

2 โครงกำรเสริมสร้ำง
และพัฒนำศักยภำพ
สตรีต ำบลชุมภูพร 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรอบรมโครงกำร
เสริมสร้ำงและพฒันำศักยภำพสตรีต ำบล
ชุมภูพร งบประมำณ 20,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

             

 
4.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำย

เหตุ 
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 กำรจัดท ำแผนชุมชน 
แผนพัฒนำต ำบล 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำแผนชุมชน 
แผนพัฒนำต ำบลฯลฯ งบประมำณ 
40,000 บำท 

เขตบริกำร 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

           

 



-26- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

4.การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อยป้องกันยาเสพติด 
4.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำย

เหตุ 
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 โครงกำรสภำเด็ก
และเยำวชนจิตอำสำ 

ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสภำเด็กและเยำวชน
จิตอำสำ งบประมำณ 40,000 บำท 

เขตบริกำร 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

           

 
4.3 กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหต ุ

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 ส ำรองจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนในกรณีฉุกเฉิน
จ ำเป็นเร่งด่วนเช่น เกิดอุทกภัย วำตภัย 
อัคคีภัย ฯลฯ งบประมำณ 400,000 บำท 

เขตบริกำร 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

           

2 จัดกิจกรรมวัน  
อปพร. 

ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกิจกรรม
วันสมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือน(อปพร.)   
งบประมำณ  30,000  บำท 

เขตบริกำร 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             



-27- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

4.การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อยป้องกันยาเสพติด 
4.3 กำรป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหต ุ

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 โครงกำรฝึกทบทวน 
อปพร. 

ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกทบทวน 
อปพร.งบประมำณ  50,000  บำท 

เขตบริกำร 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

ส ำนักงำน
ปลัด 

    
 

        

4 วัสดุอื่นๆ ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย งบประมำณ  50,000  บำท 

อบต.ชุมภู
พร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

5 โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพจิตอำสำภัย
พิบัติ 

ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำศักยภำพจิต
อำสำภัยพิบัติ งบประมำณ 30,000 
บำท 

เขตบริกำร 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

            

 
 

 
 
 
 
 
 



-28- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

4.การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อยป้องกันยาเสพติด 
4.4 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทำงถนน   

จัดตั้งจุดตรวจ/ด่ำนตรวจป้องกันและ
ลดอุบัติ เหตุทำงถนนช่วงเทศกำล
งบประมำณ 18,000  บำท        

อบต. 
ชุมภูพร 

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

2 โครงกำรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย กำรกู้
ชีพกู้ภัย 

ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกัน
และระงับอัคคีภัย กำรกู้ชีพกู้ภัยชุมชน 
งบประมำณ 30,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

3 โครงกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด 

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด กำรเฝ้ำระวัง กำร
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ฯลฯ 
งบประมำณ 40,000 บำท 

หมู่ที่ 1-13 ส ำนักงำน
ปลัด 

    
 

         

4 โครงกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ในกำรเฝ้ำ
ระวังและแก้ไข
ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 

ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำ
กำรค้ำมนุษย ์งบประมำณ 20,000 
บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

5 โครงกำรกีฬำอบต.
สัมพันธ์ต้ำนยำเสพ
ติด 

จัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำ
เสพติด งบประมำณ 100,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             



-29- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

5.การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1คุ้มครองทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช งบประมำณ 50,000 
บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2 โครงกำรปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ ำและอ่ืนๆ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัด
กิจกรรมกำรปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำและ
อ่ืนๆ งบประมำณ 20,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

             

3 โครงกำรอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ งบประมำณ 
10,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

4 โครงกำรท้องถิ่น
อำสำปลูกป่ำเฉลิม
พระเกียรติ จิตอำสำ 
สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ 

จัดกิจกรรมท้องถิ่นอำสำปลูกป่ำเฉลิม
พระเกียรติ จิตอำสำ สร้ำงป่ำ รักษ์น้ ำ 
(ไม่ใช้งบประมำณ) 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

5 โครงกำรปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้
ประดับเฉลิมพระเกียรติ ณ ลำนกีฬำ
ข้ำง อบต. (ไม่ใช้งบประมำณ) 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

 



-30- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

5.การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำงๆ 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรรักษำควำม
สะอำด ถนนสำย
หลัก สำยรอง และ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมรักษำควำมสะอำด ถนน
สำยหลัก สำยรอง และชุมชน 
(ไม่ใช้งบประมำณ) 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

            

2 โครงกำรลด คัดแยก
ขยะ และใช้
ประโยชน์จำกขยะ 
ในกิจกรรมธนำคำร
ขยะหมู่บ้ำน 

จัดกิจกรรมลด คัดแยะขยะ และใช้
ประโยชน์จำกขยะ ในกิจกรรม
ธนำคำรขยะหมู่บ้ำน 
(ไม่ใช้งบประมำณ) 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

             

3 โครงกำรหน้ำบำ้นน่ำ
มอง ร่องระบำยน้ ำ
สะอำด ปรำศจำกสิง่
ปฏิกูลและขยะมลู
ฝอย ต ำบลชุมภูพร 
อ ำเภอศรีวิไล จังหวัด
บึงกำฬ ประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

กำรจัดกิจกรรมโครงกำรหน้ำบ้ำนน่ำมอง 
ร่องระบำยน้ ำสะอำด ปรำศจำกสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย ต ำบลชุมภูพร อ ำเภอ
ศรี วิ ไ ล  จั ง ห วั ดบึ ง ก ำ ฬ  ป ระ จ ำ ปี
งบประมำณ 2564 
(ไม่ใช้งบประมำณ) 

หมู่ที่ 1-13 กอง 
สำธำรณสุขฯ 

             



-31- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

6.การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 กำรคุ้มครองโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 - - - -  
 

           

 
6.2 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 โครงกำรร่วม
กิจกรรมประเพณี
ชุมชน 

เข้ำร่วมกิจกรรมประเพณีชุมชน 
(ไม่ใช้งบประมำณ) 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

           

2 กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง งบประมำณ 100,000 
บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

3 จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรำนต์ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรำนต์ งบประมำณ 130,000 
บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

            

 



-32- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7.การบริหารจัดการ 
7.1 แนวทำงกำรพัฒนำ ด้ำนบริกำร กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

ล ำดับที่ 
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 รำยจ่ำยเพื่อให้
ได้มำซึ่งบริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
งบประมำณ 600,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2 กำรรับรองและพิธี
กำร    

กำรรับรองต่ำงๆเช่นรบัรองกำรประชุม
สภำ,กำรประชุมประชุมคณะท ำงำน
กิจกรรมต่ำงๆ กำรประชุมกรรมกำร
ต่ำงๆ,กำรตรวจเยี่ยมของหน่วยงำนตำ่ง 
ๆ งบประมำณ 50,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน
ปลัดฯ 

             

3 
 

ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐ
พิธีต่ำงๆ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธีและพิธี
กำรต่ำงๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำและงำนรัฐพิธีอ่ืนๆ ฯลฯ 
งบประมำณ 50,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำวำรสำร 
เอกสำร สื่อ
ประชำสัมพนัธ์  
/โครงกำร ป้ำย
รณรงค์ต่ำงๆ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวำรสำร 
เอกสำร สื่อประชำสัมพันธ์ ป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ป้ำยรณรงค์
ต่ำงๆ งบประมำณ 50,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             



-33- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
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 โครงกำร อบต.ยิ้ม 
บริกำรฉับไว ถูกใจ 
ประชำชน 

โครงกำร อบต.ยิ้ม บริกำรฉบับไว ถูกใจ
ประชำชนเพื่อให้ประชำชนได้รับกำร
บริกำรอย่ำงภำคภูมิใจ 
(ไม่ใช้งบประมำณ) 

อบต. 
ชุมภูพร 

ทุกส่วน              

6 โครงกำรลดขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรลดเวลำขั้นตอนปฏิบัติงำน
บริกำรประชำชน 
(ไม่ใช้งบประมำณ) 

อบต. 
ชุมภูพร 

ทุกส่วน              

7 โครงกำร 5 ส. โครงกำร 5 ส.(ไม่ใช้งบประมำณ) อบต. 
ชุมภูพร 

ทุกส่วน              

8 ค่ำธรรมเนียมศำล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมศำลที่
เกี่ยวข้องกับ อบต. 
งบประมำณ 10,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

9 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจำยข่ำว
หมู่บ้ำนในพื้นที่ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจำยข่ำวหมู่บ้ำนใน 
พ้ืนที่ งบประมำณ 200,000 บำท 

ม.1-13 ส ำนักงำน
ปลัด 

             

 



-34- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
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 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ งบประมำณ 
140,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

11 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นส ำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลำง ของ 
อบต. งบประมำณ 250,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

   
 

          

12 ค่ำวัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อหรือจัดจ้ำงเพ่ือให้
ได้มำซึ่งวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง   
งบประมำณ 55,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

13 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
(เครื่องปรับอำกำศ) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ 
งบประมำณ 47,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

14 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
งบประมำณ 100,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             



-35- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 ค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือ
ศึกษำวิจัย 
ประเมินผล หรือ
พัฒนำระบบต่ำงๆ 
ซึ่งมิใช่กำรจัดหำ 
หรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงสถำบันกำรศึกษำ 
เพ่ือส ำรวจและประเมินผลควำมพึง
พอใจของประชำชนผู้รับบริกำรจำก 
อบต.  งบประมำณ  20,000 บำท 

   ม. 1-13 สถำบัน
กำร 

ศึกษำ 

             

16 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
งบประมำณ 324,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง    
 

          

17 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำแผนที่ภำษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน งบประมำณ 
100,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

 
 
 



-36- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
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 โครงกำรอบต.
เคลื่อนที่  อบต. 
พบประชำชน 
 

ออกให้บริกำรเคลื่อนที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรออกให้บริกำรเคลื่อนที่ เช่น จัดเก็บ
ภำษี  และกำรบริกำรอ่ืนๆ งบประมำณ 
20,000 บำท 

ม.1-13 กองคลัง  
 

            

19 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ  
งบประมำณ 50,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

20 วัสดุส ำนักงำน เพ่ือจัดซื้อวัสดุส ำนักงำน ส ำหรับใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนที่อยู่ในกิจกำรของ อบต. 
งบประมำณ 300,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

21 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ส ำหรับใช้
ในกำรปฏิบัติงำนที่อยู่ในกิจกำรของ 
อบต.งบประมำณ 100,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

 
 



-37- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 วัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เพื่อใช้
ในส ำนักงำนของ อบต. งบประมำณ 
60,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง    
 

          

23 ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ในอำคำรที่ท ำกำรของอบต.
ชุมภูพร งบประมำณ 400,000  บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

24 ค่ำน้ ำประปำ  ค่ำน้ ำประปำที่ใช้ในอำคำรที่ท ำกำรของ
อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 10,000  บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

25 ค่ำบริกำรโทรศัพท์ ค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์ของ อบต.ชุมภูพร 
งบประมำณ 10,000  บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

26 ค่ำบริกำรไปรษณีย์ ค่ำใช้บริกำรไปรษณีย์ของ อบต.ชุมภูพร 
งบประมำณ 20,000  บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

27 ค่ำบริกำรสื่อสำร
และโทรคมนำคม 

ค่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตในอำคำรที่ท ำ
กำรของ อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 
120,000  บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง    
 

          

 
 



-38- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
จ ำนวน 2 เครื่อง  
งบประมำณ 44,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

29 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสำร 
จ ำนวน  3  เครื่อง  
งบประมำณ 15,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

30 ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้ำอ้ี เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ 
1.โต๊ะ 1 ตัว 
2.เก้ำอ้ีส ำนักงำน 3 ตัว 
3.เก้ำอ้ีส ำหรับผู้มำติดต่อรำชกำร 
4.โต๊ะส ำหรับใช้ในกิจกำรของ อบต.ชุม
ภูพร งบประมำณ 60,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

31 ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บ
เอกสำร 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสำร
ส ำหรับใช้ในกจิกำรของ อบต.ชุมภูพร 
งบประมำณ 18,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

 



-39- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 ครุภัณฑ์พัดลม เพ่ือจัดซื้อพัดลมเพดำนและติดผนัง 
ภำยในบริเวณอำคำรที่ท ำกำร อบต.ชุม
ภูพร งบประมำณ 20,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

33 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
งบประมำณ 106,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

(แผนงำนรักษำ
ควำมสงบฯ) 

             

34 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
งบประมำณ 432,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

(แผนงำนรักษำ
ควำมสงบฯ) 

   
 

          

35 ค่ำไฟฟ้ำ(ศูนย์เด็ก) ค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ในอำคำรที่ท ำกำรของศูนย์
เด็กเล็ก ม.6 ,10  
งบประมำณ 60,000  บำท 

ศูนย์เด็ก  
ม.6,10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

36 ค่ำบริกำรสื่อสำร
และโทรคมนำคม 

ค่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ตในอำคำรที่ท ำ
กำรของศูนย์เด็กเล็ก ม.6 ,10 
งบประมำณ 20,000  บำท 

ศูนย์เด็ก  
ม.6,10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

   
 

          



-40- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

37 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
จ ำนวน 2 เครื่อง ส ำหรับใช้ในศูนย์เด็ก 
ม.6 และ ม.10 
งบประมำณ 32,000 บำท 

ศูนย์เด็ก  
ม.6,10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

38 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสำร 
จ ำนวน  2  เครื่อง  
งบประมำณ 8,600 บำท 

ศูนย์เด็ก  
ม.6,10 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

39 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
(เครื่องปรับอำกำศ) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ 
งบประมำณ 40,200 บำท 

ศูนย์เด็ก  
ม.10 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

40 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
งบประมำณ 780,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

   
 

          

41 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดท ำวำรสำร 
เอกสำร สื่อ
ประชำสัมพันธ์ ป้ำย
ประชำสัมพันธ์
ต่ำงๆ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวำรสำร 
เอกสำร สื่อประชำสัมพันธ์ ป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร ป้ำยรณรงค์
ต่ำงๆ งบประมำณ 10,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

   
 

          



-41- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพ่ือให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ  
งบประมำณ 10,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

             

43 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสำร 
จ ำนวน  1  เครื่อง  
งบประมำณ 2,600 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

             

44 ครุภัณฑ์กำรเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จ ำนวน  1  เครื่อง  
งบประมำณ 59,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

             

45 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ 
งบประมำณ 100,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

             

46 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
งบประมำณ 266,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง    
 

          



-42- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ  
งบประมำณ 30,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

48 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อหลอดไฟ สำยไฟ บัลลำล์ส 
สตำร์ทเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับ
งำนไฟฟ้ำหมู่บ้ำนและใช้ในกิจกำรของ 
อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 100,000 
บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

49 วัสดุก่อสร้ำง เพ่ือจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ส ำหรับใช้ใน
กิจกำรของ อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 
15,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง    
 

          

50 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
จ ำนวน 1 เครื่อง  
งบประมำณ 16,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

 
 



-43- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

51 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
จ ำนวน 1 เครื่อง (งำนประมวลผล) 
งบประมำณ 21,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

52 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสำร(Inkjet) 
จ ำนวน  1 เครื่อง  
งบประมำณ 4,300 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

53 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสำร(Laser) 
จ ำนวน  1 เครื่อง  
งบประมำณ 2,600 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

54 ครุภัณฑ์งำนบ้ำน
งำนครัว 

เพ่ือจัดซื้อตู้เย็น จ ำนวน 1 เครื่อง  
งบประมำณ 9,400 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

55 ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 
(รถบรรทุก(ดีเซล)) 

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ล
แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จ ำนวน 1 คัน 
งบประมำณ 854,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

 



-44- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

56 ค่ำซ่อมแซมระบบ
ประปำหมู่บ้ำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมระบบประปำ
หมู่บ้ำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ 
อบต.ชุมภูพร งบประมำณ 50,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

57 วัสดุก่อสร้ำง เพ่ือจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงที่จ ำเป็นต้องใช้
ในกิจกำรประปำ    
งบประมำณ 60,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

58 ค่ำไฟฟ้ำ เพ่ือเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับระบบประปำ 
ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ของ อบต. 
ชุมภูพร งบประมำณ 200,000  บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

59 ค รุ ภั ณ ฑ์ ต่ ำ ง ๆ 
ส ำหรับใช้ในกิจกำร
ประปำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆ 
ส ำหรับประปำหมู่บ้ำนที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของอบต.ชุมภูพร  
งบประมำณ 50,000  บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่ำง              

60 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำ
ซึ่งบริกำร 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ 
งบประมำณ 108,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

   
 

          

 



-45- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดี      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

61 ค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ  
งบประมำณ 10,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

             

62 ครุภัณฑ์เก้ำอ้ี เพ่ือจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 2 ตัว 
งบประมำณ 7,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

             

63 ครุภัณฑ์โต๊ะ เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 1 ตัว 
งบประมำณ 9,000 บำท 
 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

             

64 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อล ำโพงเคลื่อนที่พร้อมแอมป์
ในตัว จ ำนวน 1 เครื่อง 
งบประมำณ 10,000 บำท 
 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สวัสดิกำร

สังคม 

             

 
 
 



-46- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.2 กำรพัฒนำบุคลำกร  องค์กร      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ หน่วยงำน

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 กำรสวัสดิกำรและ

พัฒนำบุคลำกร 
กำรสวัสดิกำรและพัฒนำบุคลำกรใน
หน่วยงำนเช่น เงิน เดือน ค่ำจ้ ำง 
พนักงำน สมำชิกสภำ ผู้บริหำร 
กำรอบรม  กำรรักษำพยำบำลและ
สวัสดิกำรต่ำงๆ  งบประมำณ  
16,837,783 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ทุกส่วน              

2 เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงำนจ้ำง  
ของ อบต.ชุมภูพร  
งบประมำณ  130,000   บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

3 เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน 

จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน เพ่ือให้ควำมคุ้มครองแก่
ลูกจ้ำงที่ประสบอันตรำย เจ็บป่วย 
ตำย หรือสูญหำย อันเนื่องมำจำก
กำรท ำงำนให้แก่นำยจ้ำง 
งบประมำณ  5,000   บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

 



-47- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.2 กำรพัฒนำบุคลำกร  องค์กร      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ หน่วยงำน

ด ำเนินกำร 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 

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 ร ำ ย จ่ ำ ย ต ำ ม ข้ อ

ผูกพัน 
เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภำพ ประจ ำปี 2564 
งบประมำณ 97,500 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

5 เงินสมทบกองทุน
บ ำ เหน็ จบ ำน ำญ
ข้ ำ ร ำ ช ก ำ ร ส่ ว น
ท้องถิ่น(กบท.) 

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น(กบท.)
ประจ ำปี 2564 งบประมำณ 209,999 
บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

6 โครงกำรอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำร
ป ฏิ บั ติ ง ำ น ข อ ง
พนักงำนส่วนต ำบล
และพนักงำนจ้ ำง 
อบต.ชุมภูพร 

โครงกำรอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนส่วนต ำบลและ
พนักงำนจ้ำง อบต.ชุมภูพร เพ่ือให้กำร
พัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือใช้ใน
กำรปฏิบัติ ง ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
งบประมำณจ ำนวน 50,000 บำท 

อบต. 
ชุมภูพร 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

7 ค่ำปรับปรุง/ต่อเติม 
/ดัดแปลง 
อำคำรส ำนักงำน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำค่ำปรับปรุง/ต่อเติม 
/ดัดแปลงอำคำรส ำนักงำนที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของ อบต. งบประมำณ 
200,000 บำท 

อบต. 
ชุมภุพร 

กองช่ำง              



-48- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.2 กำรพัฒนำบุคลำกร  องค์กร      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564  
หมำยเหตุ 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 ค่ำเดินทำงไปรำชกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำท่ี

พัก ยำนพำหนะ,ค่ำเบี้ยเลี้ยงของคณะ

ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯพนักงำนส่วน

ต ำบลและ พนักงำนจ้ำงผู้มีสิทธิ หรือบุ

คลที่ผู้บริหำรสั่งให้ไปปฏิบัติรำชกำร 

งบประมำณ 980,000 บำท 

อบต. ทุกส่วน.              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-49- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร  
7.3 อุดหนุนหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมำณ) 

พ้ืนที่ หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำยเหตุ 
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 อุดหนุนอ ำเภอศรี
วิไล 

อุดหนุนกำรจัดกิจกรรมงำนรัฐพิธี
อ ำเภอศรีวิไล งบประมำณ 25,000  
บำท 

อ.ศรีวิไล ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

2 อุดหนุนกิจกรรม
รวมน้ ำใจสู่กำชำด 
 

อุดหนุนกิจกรรมรวมน้ ำใจสู่กำชำด 
ของจังหวัดบึงกำฬ  
งบประมำณ 20,000 บำท 

อ.ศรีวิไล ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

3 อุดหนุนกิจกรรม
กำชำดจังหวัดบึงกำฬ 

อุดหนุนกิจกรรมเหล่ำกำชำดจังหวัด 
บึงกำฬงบประมำณ 20,000 บำท 

จ.บึงกำฬ ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

4 อุดหนุนอ ำเภอ 
ศรีวิไล   

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
งบประมำณ  30,000 บำท 

อ.ศรีวิไล ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

5 อุดหนุนกิจกรรม
ศูนย์ (ศพส.จ. บก) 

อุดหนุนกิจกรรมศูนย์ (ศพส.จ.บก)
งบประมำณ  30,000 บำท 

จ.บึงกำฬ 
 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

6 อุดหนุนกิจกรรมงำน
วันยำงพำรำ 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยอุดหนุน
กิจกรรมงำนวันยำงพำรำจังหวัดบึง
กำฬ งบประมำณ 30,000 บำท 

จ.บึงกำฬ 
 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

 



-50- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.3 อุดหนุนหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำย
เหตุ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค กย. 

7 อุดหนุนกิจกรรม
บริจำคโลหิต 

อุดหนุนกิจกรรมบริจำคโลหิตอ ำเภอ
ศรีวิไล งบประมำณ 5,000 บำท 

อ.ศรีวิไล ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

8 อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุน อบต.นำแสง เพื่อเป็นคำ่ใช้จ่ำย
อุดหนุนโครงกำรศูนยป์ฏิบัติกำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือประชำชนของ อปท.
งบประมำณ 30,000 บำท 

 อบต. 
นำแสง 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

9 อุดหนุนกิจกรรมรวม
พลังสตรีศรีวิไล 

อุดหนุนกิจกรรมรวมพลังสตรีศรีวิไล
เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนยกย่อง 
สถำบนัสตรีสำกลอ ำเภอศรีวิไล 
งบประมำณ 10,000 บำท 

สนง.พัฒนำ
ชุมชน  

อ.ศรีวิไล 

กอง
สวัสดิกำรฯ 

             

10 อุดหนุน อ.ศรีวิไล   อุดหนุนกำรด ำเนนิงำนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน งบประมำณ 30,000 บำท 

อ.ศรีวิไล ส ำนักงำน
ปลัด 

             

11 อุดหนุนสถำนี
ต ำรวจภูธรศรีวิไล 

อุดหนุนเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
ฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัย
อำชญำกรรมและยำเสพติดในชุมชน
งบประมำณ 50,000 บำท 

สถำนี
ต ำรวจภูธร
ศรีวิไล 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

 



-51- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.3 อุดหนุนหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ      

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมำณ) 
พ้ืนที่ 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 หมำย
เหตุ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค กย. 

12 อุดหนุนงบประมำณ 
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
โรงเรียนชุมภูพรโสกก่ำม 
งบประมำณ 20,000  บำท 

โรงเรียน 
บ้ำนชุมภูพร  

โสกก่ำม 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

13 อุดหนุนงบประมำณ 
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโรงเรียน
บ้ำนโนนม่วง งบประมำณ 20,000 
บำท 

โรงเรียน 
บ้ำนโนนม่วง 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

14 อุดหนุนงบประมำณ 
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโรงเรียน
บ้ำนโคกส ำรำญพรสวรรค์ 
งบประมำณ 30,000 บำท 

โรงเรียน 
บ้ำนโคก
ส ำรำญ

พรสวรรค์ 

ส ำนักงำน 
ปลัด 

             

15 อุดหนุนงบประมำณ 
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
โรงเรียนบ้ำนห้วยลึก งบประมำณ 
30,000  บำท 

โรงเรียน 
บ้ำนห้วยลึก 

ส ำนักงำน
ปลัด 

             

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

   

  

      
    
 


