
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5 

…………………………………….. 

  อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ. ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559  
(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ และได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณา 

  บัดนี้ร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรแล้ว  ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖4  เมื่อวันที่ 22  
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4   และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรได้อนุมัติใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรจึงประกาศใช้แผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖4 

 
 
 
 

(นายศรีเทพ   สุวรรณไตร) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
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บทนำ 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.
2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงานสำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีแนว
ทางการปฏิบัติตามข้อ 26 และข้อ 27  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะทำให้การ
ดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้นรวมทั้งมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่จะดำเนินการใน
พ้ืนที่ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-2- 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 1. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงหนึ่งปีที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
 2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 3. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลชุมภูพรส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
 4. เพ่ือให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
กับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น 
 5. เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานประหยัดมีความคุ้มค่าและโปร่งใสประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุด 
 6. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรมีความ
สะดวกชัดเจนในการปฏิบัติสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได ้
 7. เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในเชิง
ยุทธศาสตร์ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 8. เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
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ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลชุมภูพรเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่ทั้งโครงการ/
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร  และหน่วยงานอื่น 
 ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลชุมภูพร  จัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3   การประกาศแผนดำเนินงาน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนำร่างแผนดำเนินงานเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือประกาศใช้การประกาศ
แผนดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำประกาศเรื่องแผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลชุม
ภูพร ประจำปี พ.ศ. 2565  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

จากข้ันตอนการจัดทำการดำเนินการข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

           อปท. 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น          
          หน่วยงานอื่น 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/ กิจกรรม 

จัดทำแผนการดำเนินงาน 

ประกาศใช้ 

เสนอร่าง ฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด ำเนินงำน 
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ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 
 1. ทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรมีประสิทธิภาพเกิดความประหยัดและ
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนา 
 2. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรมีแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆที่จะดำเนินการในพ้ืนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 3. ทำให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีมีความสอดคล้องตอบสนองต่อวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
 4. ทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ 
 5. ทำให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพรบรรลุวัตถุประสงค์ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบ 
ประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ หมายเหตุ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
    

6.94 
 

2.77 
- 

0.69 
2.09 

 

 
1,750,000 

 
800,000 

- 
   200,000 

970,000 

   
1.1  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง  

                (ก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน/สะพาน) 
10 
 
4 
- 
1 
3 

3.89 
 

1.78 
- 

0.45 
2.16 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
- 

กองช่าง 
กองช่าง 

 

 

          1.2  การก่อสร้างร่องระบายน้ำ/ทางระบายน้ำ 
          1.3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน 
          1.4  การพัฒนาด้าน บำรุงไฟฟ้า /ขยายเขตไฟฟ้า 
          1.5  ก่อสร้างศาลาประชาคม/ศาลาริมทาง  

รวม 18 12.49    3,720,000 8.28   
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

3 
4 
11 
8 

  
  100,000 

11,856,800 
1,989,615 

480,000 

   
          2.1  การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาอาชีพ 2.09 

2.77 
7.64 
5.56 

  0.23 
 26.34 
4.42 
1.06 

กองสวัสดิการฯ 
กองสวัสดิการฯ 

สำนักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

 
          2.2  การส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
          2.3  การพัฒนาการศึกษา  
          2.4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

รวม 26 18.06 14,426,415 32.05   
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบ 
ประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ หมายเหตุ 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3.1 การส่งเสริมผลผลิตของชุมชน การลงทุนการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.2  การส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่เที่ยว 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 
 

 - - - -   
4. การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อย 
ป้องกันยาเสพติด 
4.1. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน 
4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
4.3 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตทรัพยส์นิ 

      
 
3 
 
1 
6 
6 

 
2.09 

 
0.69 
4.17 
4.17 

 
1,010,000 

 
  15,000 
455,000 
120,000 

 
2.25 

 
0.04 
1.02 
0.27 

 
สำนักปลัด 

 
สำนักปลัด 

    สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 

รวม 16 11.12 1,600,000 3.58   
5. การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการ  และการอนุรักษ์  

 
4 
 
- 

 
 

2.77 
 
- 

  
 

0.16 
 
- 

  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 
5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

 
75,000 

 
- 

 
สำนักปลัด และ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 
 

รวม 4 2.77 75,000 0.16   
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ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบ 
ประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ หมายเหตุ 

6. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.1 การคุ้มครองโบราณสถาน , โบราณวัตถุ 
6.2 ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
- 
2 

 
 
- 

1.39 

 
 

- 
56,000 

 
 
- 

0.12 

 
 
- 

สำนักงานปลัดฯ 

 

รวม 2 1.39 56,000 0.12   
7. การบริหารจัดการ  

57 
 
8 
13 

 
39.58 

 
5.56 
9.03 

 
4,607,100 

 
18,715,285 
1,800,200 

 
10.23 

 
41.58 
4.00 

 
ทุกส่วน 

 
ทุกส่วน 
ทุกส่วน 

 
7.1 แนวทางการพัฒนา ด้านบริการ การบริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี      
7.2 การพัฒนาบุคลากร , องค์กร 
7.3 อุดหนุนหน่วยงาน/องค์กร ต่าง ๆ 

 
 
 
 

รวม 78 54.17 25,122,585 55.81   
รวมทั้งหมด                                                                                           144 100 45,000,000 100   

 
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จำนวน  144 โครงการ  งบประมาณ  45,000,000  บาท 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 12,358,800  บาท 
 รวมทั้งสิ้น จำนวน  148 โครงการ งบประมาณ 57,358,800  บาท 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1    การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

 
 
 

  
ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมาณ) 
พ้ืนที่ หน่วยดำเนนิการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
หมายเหตุ 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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่อมแซม  
ถนนลูกรัง ของ อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 
400,000 บาท 

หมูท่ี่ 
1 - 13 

กองช่าง              

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต 
ถนนลาดยาง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
คอนกรีต ถนนลาดยาง ภายในเขต  อบต.
ชุมภูพร ที่เกิดการชำรุดเสียหาย เช่น เกิด
จากภัยธรรมชาติหรืออ่ืนๆ งบประมาณ 
200,000 บาท 

หมู่ที่ 
1 - 13 

กองช่าง              

3 ค่าเงินชดเชย
สัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 

เพ่ือเป็นค่าชดเชยของสัญญาแบบปรับราคา
ได้ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 
กค(กจว)0405.2/ว110 เรื่องซ้อมความ
เข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตาม 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภ าค รั ฐ  พ .ศ .2 56 0  ล ว . 5  มี .ค . 2 56 1  
งบประมาณ  50,000 บาท 

อบต.
ชุมภู
พร 

กองช่าง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.1    การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) 
พ้ืนที 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
หมายเหตุ 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 ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงาน 

เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น 
ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ 
ฯลฯ งบประมาณ 100,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่าง              

5 โครงการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที1่0 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  10 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร 
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 42 ตาราง
เมตรบริเวณลานคอนกรีตหน้าวัดศรีประเสริฐ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ชุมภูพร
กำหนด งบประมาณ 20,000 บาท 

หมู่ที ่
10 

กองช่าง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 โครงการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทาง
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายในเขต 
หมู่ที่ 8 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายขยายไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ 8 ขนาดกว้างเฉลี่ย 
1.00  เมตร ยาว  400  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมปีริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร เส้นกลางบ้าน-วัดเวฬุวัน 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียดตาม
แบบแปลนของ อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 
200,000 บาท 

หมู่ที่ 8 กองช่าง              

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที่ 12 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่ที่ 12 ขนาด
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 90.00  เมตร เส้นใน
บ้าน-เส้นบ่อขยะเดิม พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนของ  
อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 200,000 บาท 

หมู่ที่ 12 กองช่าง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
(โครงการของ ม.4) 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00  เมตร 
ยาว 72.00  เมตร จากแยกบ้านนายเขื่องคำ
ชากิจดี-ห้วยฮี ้พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ  
อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 200,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

กองช่าง              

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 82.00  เมตร เส้นบ้านนาง
สุพิน สุพร - บ้านแม่ลำโพง พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนของ  
อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 180,000 บาท 

หมู่ที่ 10 กองช่าง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

 
 
 
 
 
. 
. 
 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 11 บ้านโนน
ไทยประสิทธ์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร เส้นบ้านนายบุญรวม 
ศรีวะลม-บ้านนายสายันต์ เพชรน้อย 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.ชุมภูพร
งบประมาณ 200,000 บาท 

หมู่ที่ 11 กองช่าง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 

 
 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำ คศล. 
ขนาด 0.80 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คศล. 
หมู่ที่ 13 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ำ คศล. ขนาด 0.80 เมตร พร้อม
บ่อพัก คศล. หมู่ที่ 13 บ้านโคกสำราญ
รุ่งเรือง ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
ของ อบต.ชุมภูพร 
งบประมาณ  200,000 บาท   

หมู่ที่ 
13 

กองช่าง              

2 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
หมู่ที่ 3 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา
ปิด หมู่ที3่ บ้านห้วยลึก ภายในหมู่บ้าน 
ขนาดความกว้างเฉลี่ย  0.50  เมตร ลึก  
0.10  เมตร ยาว 90 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.ชุมภูพร 
งบประมาณ  200,000 บาท   

หมู่ที่ 3 กองช่าง              



-14- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2  ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 

 
 
 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 9 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา
ปิด หมู่ที ่9 บ้านทุ่งสว่าง จากบ้านนางบัว
ไหล จันอุปเหม้า-บ้านนางเสนห่า สกุลฮฮูา 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึก 0.40
เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 91.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการรายละเอียด
ตามแบบแปลนของ อบต.ชุมภูพร 
งบประมาณ 200,000 บาท   

หมู่ที่ 9 กองช่าง              

4 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา
ปิด หมู่ที่ 1 บ้านชุมภูพร เส้นจากแยกวัด
โพธิ์ชัย-บ้านนางเบา ทองแป้น ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 
เมตรยาว 91.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 200,000 บาท 

หมู่ที่ 1 กองช่าง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน 

          
1.4 การพัฒนาด้าน บำรุงไฟฟ้า/ขยายเขตไฟฟ้า 

 
 
 

 
 
 

ลำดับที โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 - - - -              

ลำดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง  
หมู่ที่ 7 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายหม้อแปลง
ไฟ ฟ้ า แ ร งสู ง  ห มู่ ที่  7  บ้ า น โน น ม่ ว ง 
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลชุมภูพร และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  งบประมาณ 200,000 บาท 

หมู่ที่ 7 กองช่าง             

                   
                  



16- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 ก่อสร้างศาลาประชาคม/ศาลาริมทาง 

 
 
 
 

ลำดับที โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 โครงการก่อสร้าง

ลานคอนกรีต
อเนกประสงค์
รอบศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 6 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 6 บ้านโคกสำราญ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนของ 
อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 200,000 บาท 

หมู่ที่ 6 กองช่าง              

2 โครงการก่อสร้าง
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโสกก่าม ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.5 
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ชุม
ภูพร งบประมาณ 570,000 บาท 

หมู่ที่ 2 กองช่าง              

3 โครงการต่อเติม
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ
แปลนของ อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 
200,000 บาท 

หมู่ที่ 5 กองช่าง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.1  การส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาอาชีพ 

ลำดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ/
งบประมาณ) 

พื้นที ่ หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 โครงการปันยิ้มสร้าง
สุขผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวันค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม 
ฯลฯ งบประมาณ 40,000 บาท 

ตำบล 
ชุมภูพร 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการอบรมคนพิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ เชน่ ค่าวทิยากร ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวนั ค่า
วัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ งบประมาณ 
40,000 บาท 

ตำบล 
ชุมภูพร 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 

             

3 โครงการออกเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุ/คน
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมผู้นำ
หมู่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้านบ้าน เพื่อ
จัดทำฐานข้อมูล/จัดลำดบัความสำคัญในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เช่น 
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม อาหาร
กลางวัน ฯลฯ งบประมาณ 20,000 บาท 

ตำบล 
ชุมภูพร 

 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.2  งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลติ/
งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สงูอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอายุ อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 
9,702,000 บาท 

หมู่ 1-13 กองสวัสดิการ
สังคม 

             

2 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 2,032,800 บาท 

หมู่ 1-13 กองสวัสดิการ
สังคม 

             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย 
เอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ อบต.
ชุมภูพร งบประมาณ 102,000 บาท 

หมู่ 1-13 กองสวัสดิการ
สังคม 

             

4 โครงการสรงน้ำ
พ ร ะ ข อ พ ร วั น
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
สรงน้ ำพระ ขอพรผู้ สู งอายุ  เนื่ องใน
โอกาสเทศกาลสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและ
วันครอบครัว งบประมาณ 20,000 บาท 

หมู่ 1-13 กอง 
สวัสดิการฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 การพัฒนาด้านศึกษา 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พ้ืนที่ หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมกิจกรรม/หรือจัดซื้อของ
รางวัลให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ภายในเขต อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 
20,000 บาท 

ศพด./ 
โรงเรียน 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

2 แข่งขันกีฬาพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่ 10 ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ หมู่ที่ 6 งบประมาณ 20,000  
บาท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

3 โครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ศูนย์เด็กม.
6,10  งบประมาณ 15,000  บาท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 
 

             

4 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงบประมาณ 21,000  
บาท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 การพัฒนาด้านศึกษา 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พ้ืนที่ หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 เงินอุดหนุน
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก หมู่ที่ 6,10 
งบประมาณ 30,000 บาท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

6 ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) 

เพ่ือเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 
คนละ 1,700 บาทต่อปี จัดสรรให้ศูนย์
เด็ก ม.6,10 งบประมาณ 181,900 บาท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 
 

             

7 เงินอุดหนุน
สนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
สำหรับเด็กเล็ก 
อายุ3-5 ปี 

เพื่ อ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
สำหรับเด็ก อายุ 3 -5 ปี  จำนวน 1 ,130 
บาท/ปี/คน งบประมาณ 63,280  บาท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

 
 
 
 
 
 



-21- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
2.3 การพัฒนาด้านศึกษา 

ลำดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 ค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ใน
เขต อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 935,100 
บาท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10/
โรงเรียน 
4 แห่ง 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

9 โครงการเปลี่ยน
หลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเปลี่ยน
หลังคาภายในศนูย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัดสว่างสามัคคี เพื่อให้ศูนย์มีความ
ปลอดภัยและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ  
งบประมาณ 120,700  บาท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 
 

             

10 โครงการก่อสร้าง 
อ่างล้างหน้า 
สำหรับเด็กเล็ก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอ่างล้าง
หน้าสำหรับเด็กเล็กศูนย์เด็ก ม.10 เพื่อ 
ให้ศูนย์เด็กมีความปลอดภัยและเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ งบประมาณ 32,120 บาท 

ศูนย์เด็ก 
ม.10 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

 
 
 
 
 
 



-22- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.3 การพัฒนาด้านศึกษา 

ลำดับที่ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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

11 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้ศูนย์
พัฒนาเด็กในความรับผิดชอบตั้งจ่ายไว้ 
245 วัน โดยจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 
2 แห่ง จำนวน 107 คนๆ ละ 21 บาท 
งบประมาณ 550,515 บาท 

ศูนย์เด็ก 
ม.6,10 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดซื้อ
ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน น้ำมัน
เชื้อเพลิง ฯลฯ งบประมาณ 150,000 บาท 

หมู่ 1-13 กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

 
 

 
 
 
 



-23- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา้ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น จัดหา
อุปกรณ์ฉีด,ยาคุมกำเนิด ฯลฯ งบประมาณ 
80,000 บาท 

หมู่ 1-13 กอง
สาธารณสุข

ฯ 

             

3 โครงการป้องกัน 
และควบคุม
โรคติดต่อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการปอ้งกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ เช่น ไข้หวัดนก,หวัดสาย
พันธ์ใหม่,โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019,โรค 
เอดส์ หรือโรคติดต่อระบาดใหญ่อื่นๆ ฯลฯ 
งบประมาณ 100,000 บาท 

หมู่ 1-13 กอง
สาธารณสุข

ฯ 

             

4 โครงการรณรงค์คัด
แยกขยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยกิจกรรมคัดแยกขยะ
และการใช้ประโยชน์จากขยะ เช่น การ
รณรงค์ การอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ขยะ ฯลฯ งบประมาณ 10,000 บาท 

หมู่ 1-13 กอง
สาธารณสุข

ฯ 

             

 
 
 
 
 
 
 
 



-24- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม ตามงบประมาณเงิน
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริดา้น
สาธารณสุข งบประมาณ 40,000 บาท 

หมู่ 1-13 กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

6 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To be 
number one  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ 
หมู่บ้าน)งบประมาณ40,000 บาท 

หมู่ 1-13 กอง
สาธารณสุข

ฯ 

    
 

         

7 โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์ จากแมสู่่ลูก
สภากาชาดไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
อบรม เชิงปฏิ บั ติ การจั ดกิ จกรรมตาม
งบ ประมาณ เงินอุ ดหนุ นสำห รับ การ
ด ำ เนิ น ง า น ต า ม แ น ว ท า ง โค ร งก า ร
พระราชดำริด้านสาธารณสุข งบประมาณ 
40,000 บาท 

หมู่ที่ 1-
13 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 

             

 
 
 
 



-25- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยดำเนินการ พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

เพื่ อ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อวัสดุ
การแพทย์และเวชภัณฑ์ เช่น ผ้าพันแผล
,ส ำลี ,Pock Maskหรือ อุป กรณ์ อ่ื น ๆ
สำหรับใช้ในการบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. 
ชุมภู
พร 

สำนักงาน 
ปลัด 

แผนงานรักษาความสงบฯ 

             

 
3.ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.1 การส่งเสริมผลผลิตของชุมชน การลงทุนการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมาย
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 - - - -             

 
 
 
 
 
 
 



-26- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

3.ยุทธศาสตร์การวางแผนการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สถานที่เที่ยว 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมาย
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 - - - -             

4.การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อยป้องกันยาเสพติด 
4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมาย
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 โครงการเลือกตั้งของ

องค์การบริหารส่วน
ตำบลชุมภูพร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเลือกตั้ง 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลชมุภูพร
งบประมาณ 950,000 บาท 

เขตบริการ 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

สำนักงาน
ปลัด 

  
 

          

2 โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้น 
หลักสูตรอาหารและ
เครื่องดื่ม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประกอบอาหารและ
เครื่องดื่ม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมฯ งบประมาณ 
30,000 บาท 

เขตบริการ 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 
4.การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อยป้องกันยาเสพติด 
4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมาย
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.  

3 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการสำหรับเด็กเยาวชนพร้อม 
ด้วยผู้ปกครอง เช่นค่าวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม 
ฯลฯ งบประมาณ 30,000 บาท 

เขตบริการ 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

กองสวัสดิการ
สังคม 

             

 
4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมาย
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 การจัดทำแผนชุมชน 
แผนพัฒนาตำบล 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชน 
แผนพัฒนาตำบลฯลฯ งบประมาณ 
15,000 บาท 

เขตบริการ 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

สำนักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
 
4.3 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหต ุ

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 เงินสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
กรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเช่น เกิด
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ 
งบประมาณ 300,000 บาท 

เขตบริการ 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

           

2 จัดกิจกรรมวัน  
อปพร. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม
วันสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.)   
งบประมาณ  30,000  บาท 

เขตบริการ 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

สำนักงาน 
ปลัด 

(แผนงานรักษาความ
สงบฯ 

             

3 โครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันสมาชิก อปพร.งบประมาณ  
10,000  บาท 

เขตบริการ 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

สำนักงาน 
ปลัด 

(แผนงานรักษา
ความสงบฯ 

    
 

         

4 วัสดุอื่นๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย งบประมาณ  50,000  บาท 

อบต.ชุมภู
พร 

สำนักงาน 
ปลัด 

(แผนงานรักษา
ความสงบฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
4.การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อยป้องกันยาเสพติด 
4.3 การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหต ุ

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 เครื่องรับส่งวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 
จำนวน 5 เครื่อง งบประมาณ 60,000 
บาท 

อบต.ชุมภู
พร 

สำนักงาน 
ปลัด 

(แผนงานรักษา
ความสงบฯ 

             

6 โครงการฝึกทบทวน
จิตอาสาภัยพิบัติ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ งบประมาณ 5,000 บาท 

เขตบริการ 
อบต.ชุมภู
พร ม.1-13 

สำนักงาน
ปลัด 

 
 

            

 
4.การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อยป้องกันยาเสพติด 
4.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเทศกาลปี
ใหม่ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัดตั้ งจุด
ตรวจ/ด่ านตรวจป้ องกันและลด
อุ บั ติ เห ตุ ท า งถ น น ช่ ว ง เท ศ ก าล
งบประมาณ 5,000  บาท        

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
 

4.การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อยป้องกันยาเสพติด 
4.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัดตั้ งจุด
ตรวจ/ด่ านตรวจป้ องกันและลด
อุ บั ติ เห ตุ ท า งถ น น ช่ ว ง เท ศ ก าล
งบประมาณ 5,000  บาท        

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน
ปลัด 

             

3 โครงการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย การกู้
ชีพกู้ภัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย การกู้ชีพกู้ภัยชุมชน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน 
ปลัด 

(แผนงานรักษาความ
สงบฯ 

             

4 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
เฝ้าระวัง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด ฯลฯ งบประมาณ 20,000 
บาท 

หมู่ที่ 1-13 สำนักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

4.การจัดระเบียบชุมชนสังคม  การจัดความสงบเรียบร้อยป้องกันยาเสพติด 
4.4 การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 โครงการฝึกอบรม
เฝ้าระวัง ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสร้าง
องค์ความรู้ในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย ์งบประมาณ 
20,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน
ปลัด 

             

6 โครงการกีฬา อบต.
สัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด งบประมาณ 
50,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน
ปลัด 

             

 
5.การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริพระบามสม
เด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระบรมราชินี
งบประมาณ 3,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
5.การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 โครงการปล่อยพันธุ์
สัตว์น้ำ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  
งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจักกิจกรรม
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
งบประมาณ 2,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน
ปลัด 

             

4 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ งบประมาณ 50,000 
บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

5.การพัฒนาด้านการวางแผนจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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.การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 การคุ้มครองโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ลำดับที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมาณ) พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง  
งบประมาณ 6,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน
ปลัด 

            

2 จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ งบประมาณ 50,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
7.การบริหารจัดการ 
7.1 แนวทางการพัฒนา ด้านบริการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
งบประมาณ 672,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน
ปลัด 

            

2 การรับรองและพิธี
การ    

การรับรองต่างๆ เช่น รบัรองการประชุม
สภา,การประชุมประชุมคณะทำงาน
กิจกรรมต่างๆ การประชุมกรรมการ
ต่างๆ,การตรวจเยี่ยมของหน่วยงานตา่ง 
ๆ งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน
ปลัดฯ 

             

3 
 

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐ
พิธีต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธี
การต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและงานรัฐพิธีอ่ืนๆ ฯลฯ 
งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
 

7.การบริหารจัดการ 
7.1 แนวทางการพัฒนา ด้านบริการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ลำดับที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำวารสาร 
เอกสาร สื่อ
ประชาสัมพนัธ์  
/โครงการ ป้าย
รณรงค์ต่างๆ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร 
เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายรณรงค์
ต่างๆ งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 

             

5 ค่าธรรมเนียมศาล เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาลที่
เกี่ยวข้องกับ อบต.ชุมภูพร 
งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน
ปลัด 

             

6 ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวหมู่บา้น
ในพื้นที ่

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้านใน 
พ้ืนที่ งบประมาณ 100,000 บาท 

ม.1-13 สำนักงาน
ปลัด 

             

 
 
 
 
 
 



 
-36- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ งบประมาณ 
250,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 

             

8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นสำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ของ 
อบต. งบประมาณ 250,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 

   
 

          

9 ค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดจ้างเพ่ือให้
ได้มาซึ่งวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
งบประมาณ 60,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือ
ศึกษาวิจัย 
ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่างๆ 
ซึ่งมิใช่การจัดหา 
หรือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันการศึกษา 
เพ่ือสำรวจและประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก 
อบต.  งบประมาณ  15,000 บาท 

   ม. 1-13 สถาบัน
การ 

ศึกษา 

             

11 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
งบประมาณ 216,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง    
 

          

12 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการ อบต.
เคลื่อนที่   
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต. 
เคลื่อนที่ เพ่ือออกให้บริการเคลื่อนที่ 
เช่น จัดเก็บภาษี  และการบริการอ่ืนๆ 
งบประมาณ 10,000 บาท 

ม.1-13 กองคลัง  
 

            

14 วัสดุสำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
กิจการของ อบต. 
งบประมาณ 150,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานที่อยู่ใน
กิจการของ อบต. 
งบประมาณ 50,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

16 วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เพ่ือใช้ในสำนักงานของ อบต. 
งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง    
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารที่ทำ
การของอบต.ชุมภูพร งบประมาณ 
250,000  บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 

             

18 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ
บาดาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในอาคารที่
ทำการของอบต.ชุมภูพร งบประมาณ 
6,000  บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

19 ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของ 
อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 10,000  
บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

20 ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการไปรษณีย์ของ 
อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 20,000  
บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

21 ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตใน
อาคารที่ทำการของ อบต.ชุมภูพร 
งบประมาณ 90,000  บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง    
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 
และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อบต.ชุมภูพร 
งบประมาณ 8,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

23 ครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 39,700 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

24 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  
จำนวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 22,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

25 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร 
จำนวน  3  เครื่อง  
งบประมาณ 7,800 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

 
 
 



 
-41- 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก 
แบบ 2 บานพับ จำนวน 2 ตู้ ตู้เหล็ก
แบบช่อง จำนวน 1 ตู้ งบประมาณ 
20,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองคลัง              

27 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
งบประมาณ 324,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 

(แผนงานรักษา
ความสงบฯ) 

   
 

          

28 ค่าไฟฟ้า(ศูนย์เด็ก) ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารที่ทำการของศูนย์
เด็กเล็ก ม.6 ,10 
งบประมาณ 50,000  บาท 

ศูนย์เด็ก  
ม.6,10 
 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

29 ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม 

ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตในอาคารที่ทำ
การของศูนย์เด็กเล็ก ม.6 ,10 
งบประมาณ 16,000  บาท 

ศูนย์เด็ก  
ม.6,10 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

   
 

          

30 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
เช่นจ้างเหมาการวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำประปา ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่าง              

 
 
 



-42- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

 
7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

31 ครุภัณฑ์สำนักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้
ใน ศพด.บ้านห้วยลึกอินทรนิมิต 1 
เครื่อง ศพด.สว่างสามัคคี 2 เครื่อง 
งบประมาณ 97,200 บาท 

ศูนย์เด็ก  
ม.6,10 

สำนักงาน
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

32 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
งบประมาณ 414,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

   
 

          

33 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำวารสาร 
เอกสาร สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร 
เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายรณรงค์
ต่างๆ งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34 วัสดุเครื่องแต่งกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กายเพ่ือป้องกัน และลดการเกิด
อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กองสาธารณสุขฯ เช่น เสื้อผ้า หมวก 
รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ งบประมาณ 
25,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

             

35 ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 
บานเลื่อน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 
6,500 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

             

36 ครุภัณฑ์โต๊ะทำงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน 
จำนวน 1 ตัว งบประมาณ 8,500 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

             

37 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เอกสาร จำนวน  1  เครื่อง  
งบประมาณ 2,600 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

             

 
 
 
 
 
 



-44- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
22,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

             

39 เครื่องปรับอากาศ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 32,400 
บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

             

40 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
งบประมาณ 240,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

   
 

          

41 วัสดุก่อสร้อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่
จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา เช่น กาว 
ท่อพีวีซี ก๊อกน้ำ  
งบประมาณ 100,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่าง              

42 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบ
ประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
อบต.ชุมภูพร งบประมาณ 200,000 
บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่าง              

 
 
 
 



-45- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43 ค่าแบบหล่อ
คอนกรีต (Molds) 
แบบหล่อทรง
เหลี่ยม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต 
(molds) แบบหล่อทรงเหลี่ยม ขนาด 
15×15×15 ซม. จำนวน 2 ชดุ 
งบประมาณ 15,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่าง    
 

          

44 ครุภัณฑ์โต๊ะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน 1 ตัว
งบประมาณ 8,500 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 
กองช่าง 

             

45 ครุภัณฑ์เก้าอ้ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี จำนวน 5 
ตัว งบประมาณ 18,000 บาท 
 

อบต. 
ชุมภูพร 

 
กองช่าง 

             

46 เครื่องพิมพ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เอกสารแบบเลเซอร์ จำนวน  1 เครื่อง  
งบประมาณ 15,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 
กองช่าง 

             

47 ครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ
กระจกบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้
งบประมาณ 6,500 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 
กองช่าง 

             

 
 
 
 



-46- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

48 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
งบประมาณ 216,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 
กองช่าง 

   
 

          

49 ครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 32,400 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

             

50 ครุภัณฑ์ต่างๆ 
สำหรับใช้ในกิจการ
ประปา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครภุัณฑ์ต่างๆ 
สำหรับประปาหมู่บ้านที่อยู่ความ
รับผิดชอบของ อบต.ชุมภูพร 
งบประมาณ 60,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 
กองช่าง 

             

51 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น
หลอดไฟ สายไฟ บัลลาล์ส สตาร์ทเตอร์ 
งบประมาณ 60,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 
กองช่าง 

             

52 รายจ่ายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งบริการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ่างเหมาบริการต่างๆที่
จำเป็น เช่น จ้างเหมาช่วยดูแลเด็ก หรือ
งานจ้างเหมาที่จำเป็น ฯลฯ 
งบประมาณ 216,000 บาท 

ศูนย์เด็ก 
 ม.10 

สำนักงาน
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

 
 
 
 



-47- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.1 การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 

53 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
เช่น จอบ เสียม ฯลฯ  
งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน
ปลัด 

(แผนงานเกษตร) 

             

54 วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
เช่น วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช ฯลฯ 
งบประมาณ 15,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 

สำนักงาน
ปลัด 

(แผนงานเกษตร) 

             

 
 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.2 การพัฒนาบุคลากร  องค์กร 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ หน่วยงาน

ดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 การสวัสดิการและ

พัฒนาบุคลากร 
การสวัสดิการและพัฒนาบุคลากรใน
หน่ วยงาน เช่น  เงิน เดื อน  ค่ าจ้ าง 
พนักงาน สมาชิกสภา ผู้บริหาร 
การอบรม  การรักษาพยาบาลและ
สวัสดิการต่างๆ   
งบประมาณ 16,286,707 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

 
ทุกส่วน 

             

 
 
 
 



-48- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.2 การพัฒนาบุคลากร  องค์กร 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ หน่วยงาน

ดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
เ พ่ื อ จ่ า ย เป็ น เ งิ น ส ม ท บ ก อ ง ทุ น
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
ของ อบต.ชุมภูพร  
งบประมาณ  130,000   บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 

             

3 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อัน
เนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง 
งบประมาณ  8,000   บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 

             

4 รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2565 
งบประมาณ 97,500 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 

             

5 เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)
ประจำปี 2565  
งบประมาณ 459,998 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 

             

 
 
 
 
 



-49- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.2 การพัฒนาบุคลากร  องค์กร 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ หน่วยงาน

ดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 

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 โครงการอบรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง 
อบต.ชุมภูพร 

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง อบต.ชุมภูพร เพ่ือให้การ
พัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักงาน 
ปลัด 

             

7 ค่าต่อเติม หรือ
ดัดแปลงอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าปรับปรุง/ต่อเติม 
/ดัดแปลงอาคารสำนักงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.  
งบประมาณ 1,097,080 บาท 

อบต. 
ชุมภูพร 

กองช่าง              

8 ค่าเดินทางไป
ราชการ และ
ค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าท่ี
พัก ยานพาหนะ,ค่าเบี้ยเลี้ยงของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานส่วน
ตำบลและ พนักงานจ้างผู้มีสิทธิ หรือบุคล
ที่ผู้บริหารสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 
งบประมาณ 606,000 บาท 
 

อบต. ทุกส่วน.              

 
 
 
 



-50- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร  
7.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ      

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) 

พ้ืนที่ หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 อุดหนุนอำเภอศรี
วิไล 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนการจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธีอำเภอศรีวิไล 
งบประมาณ 30,000  บาท 

อ.ศรีวิไล สำนักงาน 
ปลัด 

             

2 อุดหนุนกิจกรรม
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ 

อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด 
บึงกาฬ งบประมาณ 20,000 บาท 

จ.บึงกาฬ สำนักงาน 
ปลัด 

             

3 อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อุดหนุน อบต.นาสิงห์ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.งบประมาณ 
30,000 บาท 

 อบต. 
นาสิงห์ 

สำนักงาน
ปลัด 

             

4 อุดหนุนกิจกรรมรวม
พลังสตรีศรีวิไล 

อุดหนุนกิจกรรมรวมพลังสตรีศรีวิไล
เฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนยกย่อง 
สถาบันสตรีสากลอำเภอศรีวิไล 
งบประมาณ 10,000 บาท 

สนง.
พัฒนา
ชุมชน  

อ.ศรีวิไล 

กอง
สวัสดิการฯ 

             

 
 
 
 
 
 
 



-51- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมาย
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 อุดหนุน อ.ศรีวิไล   อุดหนุนการดำเนนิงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดบั
ครัวเรือน ระดับชุมชน งบประมาณ 
10,000 บาท 

อ.ศรีวิไล สำนักงาน
ปลัด 

             

6 อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 
งบประมาณ 583,800 บาท 

โรงเรียน 
บ้านโคก
สำราญ

พรสวรรค์ 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

7 อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 
งบประมาณ 96,600 บาท 

โรงเรียน 
บ้านชุมภูพร

โสกก่าม 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

8 อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านโนนม่วง 
งบประมาณ 168,000 บาท 

โรงเรียน 
บ้านโนนม่วง 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

 
 
 
 
 
 
 



-52- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมาย
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 

9 อุดหนุนงบประมาณ
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านห้วยลึก 
งบประมาณ 751,800 บาท 

โรงเรียน 
บ้านห้วยลึก 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

10 อุดหนุนงบประมาณ 
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
โรงเรียนชุมภูพรโสกก่าม 
งบประมาณ 20,000  บาท 

โรงเรียน 
บ้านชุมภูพร  

โสกก่าม 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

11 อุดหนุนงบประมาณ 
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน
บ้านโนนม่วง งบประมาณ 20,000 
บาท 

โรงเรียน 
บ้านโนนม่วง 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

12 อุดหนุนงบประมาณ 
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียน
บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 
งบประมาณ 30,000 บาท 

โรงเรียน 
บ้านโคก
สำราญ

พรสวรรค์ 

สำนักงาน 
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

 
 

 
 
 
 



-53- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
7.3 อุดหนุนหน่วยงานราชการต่าง ๆ      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมาย
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 

13 อุดหนุนงบประมาณ 
โรงเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
โรงเรียนบ้านห้วยลึก งบประมาณ 
30,000  บาท 

โรงเรียน 
บ้านห้วยลึก 

สำนักงาน
ปลัด 

(การศึกษา) 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



-54- 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.    การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 

 
 
 
 
 

  
ลำดับ 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมาณ) 
พ้ืนที่ หน่วยดำเนนิการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
หมายเหตุ 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 เสริมผิวจราจรแอส
ฟัลท์คอนกรีตเส้น
ข้างโรงเรียนบ้าน
ห้วยลึก-ทางไปวัด
ดานศรีสำราญ 
บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 
3 

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต เส้นข้าง
โรงเรียนบ้านห้วยลึก-ทางไปวัดดานศรี
สำราญ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 3 ต.ชุมภูพร 
จำนวน 4 ช่วง มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
24,550 ตารางเมตร อบต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล 
จ.บึงกาฬ  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจจากกรมส่งเสริมฯ 7,867,000 บาท 

หมู่ที่ 
3 

กองช่าง              

2 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก(Box 
culvert) ชนิด
หลายช่องทาง หมู่
ที่3 บ้านห้วยลึก ต.
ชุมภูพร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(Box culvert) ชนิดหลายช่องทาง หมู่ที่3 
บ้านห้วยลึก ต.ชุมภูพร กว้าง 3 เมตร สูง 
2.70 เมตร ยาว 5 เมตร  อบต.ชุมภูพร  
อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ  งบประมาณ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ 
588,800 บาท 

หมู่ที่ 
3 

กองช่าง              
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน 

 
 
 
 

 
 
 
 

ลำดับที โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน
แบบบาดาล
ขนาดใหญ่  
หมู่ที่ 8 บ้านโคก
สำราญสามัคคี 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล 
ขนาดใหญ ่หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ
สามัคคี ต.ชุมภูพร ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ำ อบต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล 
จ.บึงกาฬ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจจากกรมส่งเสริมฯ 3,405,000 บาท 

หมู่ที่ 
8 

กองช่าง              

2 ก่อสร้างฝายน้ำ
ล้น มข.2527 
ห้วยลึกตอนบน 
หมู่ที่ 10  
บ้านห้วยลึก
อินทรนิมิตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ห้วยลึก
ตอนบน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยลึกอินทร
นิมิตร ต.ชุมภูพร กว้าง 10 เมตร สันฝาย
สูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร อบต.
ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ งบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมฯ 
498,000 บาท 

หมู่ที่ 
10 

กองช่าง              



                                                               -56- 
                                                         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

                                                    แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                                                       องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร 

โครงการไม่ใช้งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การบริหารและการจัดการองค์กร 
    การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี      

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/
งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 หมายเหตุ 
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 โครงการกิจกรรม  
5 ส. 

เพ่ือดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในสำนักงาน 
อบต.ชุมภูพร ไม่ใช้งบประมาณ  

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักปลัด    
 

          

2 โครงการสร้าง
แรงจูงใจในการ
ทำงาน ของ อบต.
ชุมภูพร ไม่ใช้
งบประมาณ 

เพ่ือดำเนินโครงการสร้างแรงจูงใจใน
การทำงาน ของ อบต.ชุมภูพร ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักปลัด              

3 โครงการ อบต.ยิ้ม เพ่ือดำเนินโครงการสร้างแรงจูงใจใน
การทำงาน ของ อบต.ชุมภูพร ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

อบต. 
ชุมภูพร 

สำนักปลัด              

 
 
 
 

 



 


