
(แบบ ผด.01 )

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นรอ้ยละของ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละ ของ หน่วยงำน
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร

1) ยุทธศำสตรก์ำรสำนตอ่แนวทำงพระรำชด ำริ
1.1 ประสานและบริหารการจัดการน ้า ตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จ 0 0 -                 0 อบต.แชะ
     พระเจ้าอยูห่ัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภยัอยางเป็นระบบ
1.2 พัฒนาขุดลอกคูคลอง สงวนและเก็บกักน ้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและ 0 0 -                 0 อบต.แชะ
     รวมทั งวางโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้ง
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 -                 0 อบต.แชะ

รวม 0 0 -                0
2)  ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3 4.05 3,179,640.00    35.53 อบต.แชะ
     ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน
2.2  การพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) 4 5.41 -                 0.00 อบต.แชะ
ให้เป็นผุ้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมเอาเซียน
2.3  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 4 5.41 -                 0.00 อบต.แชะ

รวม 11 14.86 3,179,640.00    35.53
3)  ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นกำรพัฒนำกำรเกษตร
3.1  ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี 1 0 50,000.00        0.45 อบต.แชะ
      คุณภาพ มีมาตรฐานสากล โดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั ง
      ภาครัฐและเอกชน
3.2  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น้าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 1 0 100,000.00       0.9 อบต.แชะ

บัญชสีรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแชะ   อ ำเภอครบุร ี จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ

หนา้ 4



(แบบ ผด.01 )

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นรอ้ยละของ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละ ของ หน่วยงำน
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร

3.3  ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 1 1.35 -                 0.00 อบต.แชะ
3.4  สนับสนุนการท้าเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 อบต.แชะ

รวม 3 1.35 150,000.00      1.35
4)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพัฒนำสังคม
4.1  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้ 1 0 50,000.00        0.45 อบต.แชะ
      เข้มแข็ง
4.2  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 -                 0 อบต.แชะ
4.3  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 9 12.16 740,000.00       8.27 อบต.แชะ
      ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน
4.4  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ้าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 1 1.35 -                 0.00 อบต.แชะ

รวม 11 13.51 790,000.00      8.72
5)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพัฒนำสำธำรณสุข
5.1  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้ 0 0 -                 0 อบต.แชะ
     การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก้าลังกาย การป้องกันโรค การใข้ยาอย่างถูกต้อง
     การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
     บริการด้านสาธารณสุขตามขั นตอนและวธิกีารทางการแพทย์
5.2  การป้องกัน การควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 2 2.70 -                 0.00 อบต.แชะ

รวม 2 2.70 -                0.00

ยุทธศำสตร์

บัญชสีรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแชะ   อ ำเภอครบุร ี จังหวัดนครรำชสีมำ

หนา้ 5



(แบบ ผด.01 )

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นรอ้ยละของ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละ ของ หน่วยงำน
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร

6)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรพัฒนำโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
6.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน ้า ทางระบายน ้า และการปรับปรุง 16 21.62 1,330,800.00    14.87 อบต.แชะ
      บ้ารุงรักษา
6.2  การจัดให้มีสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 4 5.41 2,988,000.00    33.39 อบต.แชะ
6.3  การจัดให้มีผังเมืองของท้องถิน่ และผังเมืองรวม 0 0.00 -                 
6.4  การสร้างและบ้ารุงรักษาทางบก ทางน ้า ที่เชื่อมระหวา่งองค์กรปกครองส่วน 0 0.00 -                 0.00 อบต.แชะ
      ท้องถิน่

รวม 20 27.03 4,318,800.00    48.26

7)  ยุทธศำสตรพั์ฒนำดำ้นกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬำ
7.1  พัฒนา ฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชน 3 4.05 -                 0.00 อบต.แชะ
       โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั งกิจกรรมด้าน 0 0.00 -                 0.00 อบต.แชะ
      การท่องเที่ยว
7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 5 6.76 400,000.00       4.47 อบต.แชะ
       รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

รวม 8 10.81 400,000.00      4.47

(แบบ ผด.01 )

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแชะ   อ ำเภอครบุร ี จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์

บัญชสีรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562

หนา้ 6



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นรอ้ยละของ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละ ของ หน่วยงำน
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร

8)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมอืงที่ดี
8.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ให้รองรับการปฏบิัติภารกิจหน้าที่ 9 12.16 -                 0.00 อบต.แชะ
      ตามที่กฎหมายก้าหนดอย่างมีประสิทธภิาพ
8.2  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท้าวจิัย เพิ่มพูนความรู้ 2 2.70 -                 0.00 อบต.แชะ
      เพื่อยกระดับประสิทธภิาพ การท้างานให้เกิดประสิทธผิลในการบริการประชาชน
      และในการส่ือสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
8.3  ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายและความต้องการ 1 1.35 40,000.00        0.45 อบต.แชะ
      ของประชาชนในการพัฒนา

รวม 12 16.21 40,000.00        9.80

9)  ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สิน
9.1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธกิารกุศลและองค์กร 3 4.05 -                 0.00 อบต.แชะ
      ที่เกีย่วข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภยั และการช่วยเหลือผู้ประสบภยั
9.2  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ 1 1.35 -                 0.00 อบต.แชะ
      ดูแลรักษาความปลอดภยั การจราจร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั

รวม 4 5.41 -                0.00

(แบบ ผด.01)

ยุทธศำสตร์

บัญชสีรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

บัญชสีรปุจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแชะ   อ ำเภอครบุร ี จังหวัดนครรำชสีมำ

หนา้ 7



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นรอ้ยละของ จ ำนวน คิดเป็นรอ้ยละ ของ หน่วยงำน
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร

10) ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิและสิ่งแวดล้อม
10.1  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน ้า ลุ่มน ้าล้าคลองและ 2 2.7 70,000.00        0.6 อบต.แชะ
         ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
        อุดมสมบูรณ์
10.2  รณรงค์สร้างจิตส้านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม 0 0 -                 0 อบต.แชะ
        ของชุมชนท้องถิน่ทุกระดับ
10.3  จัดท้าระบบก้าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล 1 1.35 -                 0.00 อบต.แชะ

รวม 3 4.05 70,000.00        0.60
รวมทั้งหมด 74 95.94 8,948,440.00    100

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลแชะ   อ ำเภอครบุร ี จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์

หนา้ 8



2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ

    2.1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำ ใหเ้ปน็ไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 482,520 อบต.แชะ กองการศึกษา

สถานศึกษา บริหารสถานศึกษา เช่น เงินอุดหนุนอาหาร

กลางวัน ค่าวัสดุการศึกษา

2 ค่าอาหารเสริมนม เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม)แก่ศูนย์ 1,017,120 อบต.แชะ กองการศึกษา

พฒันาเด็กเล็กในสังกัดฯ และ โรงเรียนใน

สังกัด สพฐ.

3 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ เพื่อจ่ายเปน็เงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้ 1,680,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

สถานศึกษาขั นพื นฐาน แก ่ โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั นพื นฐาน 

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

หนา้ 9



2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ

     2.2    กำรพัฒนำและเตรียมบคุลำกรด้ำนกำรศึกษำ (ครู บคุลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน) ใหเ้ปน็ผู้มีคุณภำพ  มีทกัษะ  และศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มขีดความ

ผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษา ประจ้าป ี สามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหาร

2562 และบคุลากรทางการศึกษา ประจ้าป ี2562  

2 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรทางการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาศักย 80,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ศึกษาและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง ภาพบคุลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วน

เกีย่วข้อง  

3 โครงการเยาวชนต้นกล้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสอน 50,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ประจ้าป ี 2562 เสริมด้านภาษา  การฝึกอบรมฯ  พฒันา

องค์ความรู้ของเด็กและเยาวชนที่อยูใ่นเขต

พื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ 

4 โครงการส่งเสริมทกัษะและวิชาการแก่เด็ก เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ   30,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ปฐมวัยและบคุลากรทางการศึกษา  เพื่อส่งเสริมทกัษะและวิชาการแก่เด็กปฐมวัย

ประจ้าป ี 2562 และบคุลากรทางการศึกษา 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

หนา้ 10



2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ

     2.3   ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวันเด็ก เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ   40,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

แหง่ชาติ  ประจ้าป ี 2562 เนื่องในวันเด็กแหง่ชาติ  และจัดซื อขนม 

 หรือวัสดุอุปกรณ์อืน่ ๆ   

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวันแม่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ   10,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

แหง่ชาติ  ประจ้าป ี 2562 เนื่องในวันแม่แหง่ชาติ  และจัดซื อวัสดุ

อุปกรณ์อืน่ ๆ   

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการดูแลสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 20,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ช่องปากและฟนัของเด็กปฐมวัย ประจ้าป ี2562 ฝึกอบรมฯการดูแลรักษาช่องปากและฟนั

ของเด็กปฐมวัยแก่เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่เปดิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

โลกกว้างเพื่อสร้างประสบการณ์จริงระดับ เพื่อสร้างประสบการณ์จริง  และเสริมสร้าง

ปฐมวัย  ประจ้าป ี 2562 พฒันาทกัษะ ด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  

และสติปญัญา แก่เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

หนา้ 11



3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร

    3.1 ลดต้นทนุกำรผลิต และเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหม้ีคุณภำพ มีมำตรฐำนสำกลโดยกำรร่วมมือและใหค้วำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการฝึกอบรมจัดท้าปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อพฒันาเกษตรอินทรีย์ ในเขต อบต. 50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

หนา้ 12



3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร

    3.2 ส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยผู้น ำด้ำนกำรเกษตร อำสำสมัครกำรเกษตร

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการพฒันาอาสาสมัครเกษตรหมู่บา้น เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพ 100,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

(อกม.) แก่ อกม.

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 13



3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร

    3.3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตร และเพ่ิมช่องทำงกำรตลำด 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะอาชีพ  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน โครงการ 50,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

ส้าหรับกลุ่มอาชีพ ส้าหรับกลุ่มอาชีพ  ในต้าบลแชะ  

พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

พ.ศ. 2561

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

หนา้ 14



4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม

4.1 ส่งเสริมและพัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชนคณะกรรมกำรหมู่บำ้นและชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ืองการจัด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน โครงการ 50,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

ท้าแผนชุมชน ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ เร่ืองการจัดท้าแผน  

ชุมชน

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 15



 4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม  

4.3 ส่งเสริม พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนระดับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ    20,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ต้าบลแชะ  ประจ้าป ี 2562 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

ระดับต้าบลแชะ ประจ้าป ี25612

2 โครงการพฒันาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานโครงการ 50,000 อบต.แชะ กองสวสัดิการ

ผู้พกิาร พฒันาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พกิาร 

3 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการตั งครรภ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการปอ้งกัน 40,000 อบต.แชะ กองสวสัดิการ

ในวัยรุ่น และแก้ไขปญัหาการตั งครรภใ์นวัยรุ่น  

การประชาสัมพนัธ์หรือค่าฝึกอบรมใหค้วามรู้  

4 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 40,000 อบต.แชะ กองสวสัดิการ

ต่อเด็ก สตรี และบคุคลในครอบครัว ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก 

สตรี ฯ ต้าบลแชะ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

หนา้ 16



 4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม  

4.3 ส่งเสริม พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส ประชำชน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

5 โครงการส่งเสริม และพฒันาสตรีต้าบลแชะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริม 30,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

การจัดกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มสตรีต้าบลแชะ 

6 โครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 30,000 อบต.แชะ กองสวสัดิการ

โครงการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัว 

7 โครงการศึกษาดูงาน อสม. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 400,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

โครงการศึกษาดูงาน อสม.

8 โครงการฝึกอบรมและพฒันาเครือข่ายการจัด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม 100,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

สวัสดิการสังคมชมรมผู้สูงอายุต้าบลแชะ โครงการพฒันาเครือข่ายการจัดสวัสดิการฯ

9 โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 30,000 อบต.แชะ กองสวสัดิการ

โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 17



 4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม  

4.4 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหำกำรเสพ กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดในทกุระดับ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมในการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการฝึกอบรม  และกิจกรรม 50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ในกระบวนการที่เกีย่วกับการแก้ไขปญัหา

และปอ้งกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

หนา้ 18



5.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข

5.2 กำรปอ้งกัน กำรควบคุม กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการควบคุม  และการปอ้งกันโรค เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรณรงค์  80,000 อบต.แชะ กองสวสัดิการฯ

ไข้เลือดออก การควบคุม และการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก 

2 โครงการควบคุม และการปอ้งกันโรคพษิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรณรงค์   80,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

สุนัขบา้ การควบคุม และการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

หนา้ 19



 6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

6.1  กำรจัดใหม้ีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ และกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  45,000 บ.แชะ กองช่าง

นายหวัน บา้นแชะ หมู่ที่ 3 2.50 เมตร ความยาว 28.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

2 ก่อสร้างถนนหนิคลุก จากส่ีแยกโรงเชือด ถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง 4.50 ม. 99,700 บ.แชะ กองช่าง

ถึงเหมืองชลประทาน   ความยาว 1850 เมตร หนา 0.15 เมตร 

บา้นแชะ  หมู่ที่  4

3 ก่อสร้างอัฒจันทร์เชียร์ ก่อสร้างอัฒจันทร์เชียร์ ขนาดกว้าง  90,000 บ.แชะ กองชา่ง

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ 2.40 เมตร ความยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร 

  บา้นแชะ  หมู่ที่  4

4 ปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 100,000 บ.พนาหนองหิน กองชา่ง

บา้นพนาหนองหนิ  หมู่ที่ 7 บา้นพนาหนองหนิ หมู่ที่ 7

(แบบ ผด.02)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 20



 6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

6.1  กำรจัดใหม้ีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ และกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

5 ก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง  40,000 บ.ถนนกลาง กองช่าง

จากปากอุโมงค์ มาบา้นนายแพทย์ 5.00 เมตร ความยาว 67 เมตร 

บา้นถนนกลาง  หมู่ที่ 8  หนา  0.15เมตร  

6 ก่อสร้างถนนหนิคลุก  ซอยบา้นนายเมธี ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดกว้าง  33,500 บ.ถนนกลาง กองชา่ง

นกกระทา  บา้นถนนกลาง หมู่ที่  8 4.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร    

หนา 0.15 เมตร 

7 ก่อสร้างถนนหนิคลุกเส้นไร่ผู้ใหญ่เพญ็ ก่อสร้าง  ถนนหนิคลุก  40,700 บ.ขาคีม กองช่าง

  บา้นขาคีม  หมู่ที่  6  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 

85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 21



 6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

6.1  กำรจัดใหม้ีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ และกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

8  ก่อสร้างถนนหนิคลุก ซอยบา้นนายชอบ ก่อสร้างถนนหนิคลุก 50,900 บ.ถนนกลาง กองช่าง

บา้นถนนกลาง หมู่ที่  8 ขนาดกว้าง 5 เมตร

ความยาว 85 เมตร

หนา 0.15 เมตร

9 ก่อสร้างถนนหนิคลุก ลงจากปากอุโมงค์   ก่อสร้างถนนคอนหนิคลุก ขนาดกว้าง  100,000 บ.ถนนกลาง กองช่าง

เลาะเหมืองชลประทาน     บา้นถนนกลาง  5.00 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หมู่ที่  8

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบา้น ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 57,000 บ.ถนนกลาง กองช่าง

นางอัญชลี  ดีด้วยชาติ  บา้นถนนกลาง  3.50 เมตร ความยาว 25 เมตร

หมู่ที่  8 หนา 0.15 เมตร 

11 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 200,000 บ.หนองมะค่า กองช่าง

บา้นหนองมะค่า  หมู่ที่  9 บา้นหนองมะค่า

พ.ศ. 2561

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2562

หนา้ 22



 6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

6.1  กำรจัดใหม้ีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ และกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  300,000 บ.โนนทอง กองช่าง

บา้นผู้ช่วยประหยัด-นายผสาน 3 เมตร ความยาวรวม 154 เมตร หนา

บา้นโนนทอง หมู่ที่ 11  0.15 เมตร

13 ก่อสร้างถนนหนิคลุก ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง  30,000 บ.โนนทอง กองช่าง

สายบา้นยายมุล 4.00  เมตร ความยาว 63  เมตร หนา 

บา้นโนนทอง  หมู่ที่  11 0.15 เมตร

14 ก่อสร้างถนนหนิคลุก ข้างบา้นนางสาว ก่อสร้างถนนหนิคลุก  30,000 บ.โนนทอง กองช่าง

นฤมล อเนกธนะสุวรรณ  กว้าง 0.30 เมตร ยาว 305.00 เมตร 

บา้นโนนทอง  หมู่ที่  11 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 

15 ก่อสร้างถนนหนิคลุก เส้นบา้นนายหลอย ก่อสร้าง  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  15,000 บ.โนนทอง กองชา่ง

บา้นโนนทอง  หมู่ที่  11 4.00 เมตร ความยาว 135.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร ลงหนิคลุกไหล่ทางตามสภาพ 

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 23



 6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

6.1  กำรจัดใหม้ีและบ ำรุงรักษำทำงบก ทำงน้ ำ ทำงระบำยน้ ำ และกำรปรับปรุงบ ำรุงรักษำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

16 ก่อสร้างถนนหนิคลุก เส้นบา้นชัชมล ศรีทอง- ก่อสร้างถนนหนิคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 99,000 บ.โนนนทอง กองชา่ง

จันทร์ -  บา้นผู้ช่วยประหยัด 4.50  เมตร ความยาว 184  เมตร หนา 

บา้นโนนทอง  หมู่ที่  11 0.15 เมตร

พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561

หนา้ 24



 6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

6.2 กำรจัดใหม้ี สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา ก่อสร้างโครงหลังคา  2,000,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ กว้าง 217 เมตร

บา้นแชะ หมู่ที่ 4 ยาว 47 เมตร

สูง 12 เมตร

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

หนา้ 25



 6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

6.2 กำรจัดใหม้ี สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

2 ติดตั งหอกระจายข่าว  บา้นถนนกลาง ก่อสร้าง  หอกระจายข่าวโครงเหล็ก ความสูง 99,000 บ.ถนนกลาง กองช่าง

หมู่ที่  8 ไม่น้อยกว่า 10 เมตร ติดตั งดอกล้าโพงฮอร์น 

จ้านวน  4 ตัว

3 เงินอุดหนุนกิจการที่เปน็สาธารณประโยชน์

อุดหนุนโครงการขยายเขตประปาส่วนภมูิภาค   สายบา้นนางร้าพนั-บา้นนายนิวัติ 100,000 บ.ดอนกรูด กองช่าง

เส้นบา้นนางณรัธฌา-บา้นลุงเจือ 50,000 บ.ดอนกรูด กองชา่ง

เส้นบา้นพี่เปี๊ยกไฟฟา้ 100,000 บ.แชะ ม.3 กองช่าง

4 อุดหนุนขยายเขตไฟฟา้แรงต้่า เส้นบา้นรองโรจน์ 10,000 บ.ดอนกรูด กองช่าง

เส้นวัด-หน้าบา้นผู้ช่วยสุรพล 15,000 บ.ดอนกรูด กองช่าง

เส้นซอยเจือ-กูด 24,000 บ.ดอนกรูด กองช่าง

เส้นหลังตร.อ.-สระหนองแสง 100,000 บ.แชะ ม.3 กองช่าง

เส้นบา้นอบต.ปภาณ 18,000 บ.แชะ ม.3 กองช่าง

เส้นบา้นยายก๋อง 12,000 บ.แชะ ม.4 กองช่าง

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 26



 6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

6.2 กำรจัดใหม้ี สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

เส้นทางเข้ากศน.-ซอยช่างไพบลูย์ดีเซล 10,000 บ.แชะ ม.4 กองช่าง

เส้นข้างบา้นต่าย-อบต.ทเุรียน 400,000 บ.โนนมะขามป้อม กองช่าง

เส้นบา้นนายสมัย-บา้นนายวินัย 50,000 บ.หนองมะค่า กองช่าง

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

หนา้ 27



7.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรทอ่งเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ

7.1  พัฒนำฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเชือ่มโยงสู่กิจกรรมกำรทอ่งเที่ยว

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ส่วนต้าบล อบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน

2 ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรม 100,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ทางศาสนา  และประเพณีต่าง

3 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 80,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

และเยาวชน  ประจ้าป ี 2562 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  เด็กและเยาวชน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

หนา้ 28



7.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรทอ่งเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ

7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกีฬำ และจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเปน็เลิศทำงด้ำนกีฬำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

สัมพนัธ์  ประจ้าป ี 2562 แข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็กสัมพนัธ ์

หรือการจัดส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟตุซอล ต้าบลแชะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัด 80,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ +

ต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาฟตุซอล ต้าบลแชะต้าน

ยาเสพติด  และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง 

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  อบต.สัมพนัธ์  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัด 90,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ประจ้าป ี 2562 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพนัธ ์ ระหว่าง 

 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ (อบต.สัมพนัธ์)  

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้าบลแชะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัด 150,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติด  ประจ้าป ี 2562 การแข่งขันกีฬาต้าบลแชะต้านยาเสพติด  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

หนา้ 29



7.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรทอ่งเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ

7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนกีฬำ และจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำง ๆ รวมถึงกำรสร้ำงควำมเปน็เลิศทำงด้ำนกีฬำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

5 โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 50,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

และภมูิปญัญาทอ้งถิน่ โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

และภมูิปญัญาทอ้งถิน่  

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 30



8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

8.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ใหร้องรับกำรปฏบิตัิภำรกิจหน้ำที่ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดงาน  จัดนิทรรศการ  10,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

และ การประกวดแข่งขัน ฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตามแนวนโยบาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วข้องในการ 50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

แหง่รัฐ ด้าเนินการตามหนังสือส่ังการจาก มติครม. 

กรมส่งเสริมฯ จังหวัด  อ้าเภอ   ฯลฯ 

ที่ส่ังการใหด้้าเนินการตามแนวนโยบาย

3 ค่าใช้จ่ายเลือกตั ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งทั่วไป 300,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

หรือเลือกตั งซ่อมสมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือ

ผู้บริหารทอ้งถิน่

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

หนา้ 31



8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

8.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ใหร้องรับกำรปฏบิตัิภำรกิจหน้ำที่ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

4 โครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

5 โครงการจัดงานวันทอ้งถิน่ไทย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังกล่าว 30,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์

รวมทั งค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง  

ที่ส่ังการใหด้้าเนินการตามแนวนโยบาย

6 โครงการบริหารศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการบริหาร 20,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

ระดับอ้าเภอ  

7 อุดหนุนงานรัฐพธิ ีต่าง ๆ  สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมงานรัฐพธิีใหแ้ก่ 25,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ที่ว่าการอ้าเภอครบรีุ  เช่น  วันปยิะมหาราช 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  

เปน็ต้น

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 32



8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

8.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ใหร้องรับกำรปฏบิตัิภำรกิจหน้ำที่ ตำมที่กฎหมำยก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

8 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษ ีและทะเบยีน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแผนที่ภาษ ี  100,000 อบต.แชะ กองคลัง

ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ และทะเบยีนทรัพย์สิน การคัดลอกข้อมูลที่ดิน 

ภารจัดท้าแผนที่แม่บท การส้ารวจข้อมูล

ภาคสนาม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บ

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561
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8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

8.2 สนับสนุนและพัฒนำบคุลำกรในสังกัด ใหไ้ด้รับกำรศึกษำ อบรม กำรท ำวิจัย เพ่ิมพูนควำมรู ้เพ่ือยกระดับประสิทธิภำพ กำรท ำงำนใหเ้กิดประสิทธิผลในกำรบริกำรประชำชน 

และในกำร สื่อสำรและร่วมมือกับประชำคมอำเซียน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา  320,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ศักยภาพ อบต.  และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

บริหารงานและการปฏบิติังานของคณะ

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาทอ้งถิน่  ผู้น้าทอ้งถิน่ 

พนักงานส่วนต้าบล

2 โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้บริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มขีดความ 150,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

สมาชิกสภาฯ ผู้น้าทอ้งถิน่ พนักงานส่วนต้าบล สามารถผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น้าทอ้งถิน่ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ พนักงานส่วนต้าบล 

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

(แบบ ผด.02)

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 34



8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี

8.3 ส่งเสริม สนับสนุนประชำชนใหม้ีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย และควำมต้องกำร ของประชำชนในกำรพัฒนำ

 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านพ.ร.บ.กฎหมาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม  40,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ใหค้วามรู้ด้านพ.ร.บ.กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร

ทางราชการ

พ.ศ. 2562

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561

(แบบ ผด.02)

หนา้ 35



 9.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรักษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำรหน่วยงำน มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่เก่ียวข้อง ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปอ้งกันภยั และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภยั

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการสนับสนุนการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการด้าเนินโครงการ 50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ทางถนน สนับสนุนการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน  

ช่วงเทศกาลปใีหม่/สงกรานต์ และช่วง

เทศกาลอืน่ๆ 

2 โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันเด็กจมน ้าและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสอน 60,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ความปลอดภยัทางน ้า   ประจ้าป ี  2562 เสริมทกัษะในการลอยตัวการว่ายน ้าเบื องต้น  

3 โครงการปอ้งกันอุบติัเหตุ-อุบติัภยัและอัคคีภยั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 40,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ปอ้งกันอุบติัเหตุ-อุบติัภยัและอัคคีภยัภายใน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561

(แบบ ผด.02)

หนา้ 36



 9.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรักษำควำมปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

9.2 ส่งเสริม พัฒนำบคุลำกร และอำสำสมัครปอ้งกันภยัฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) ด้ำนกำรดูแลรักษำควำมปลอดภยั กำรจรำจร และกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภยั

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการฝึกอบรมและศึกษา 200,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด  

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดูงานอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน  

ค่าชุด  และวัสดุอุปกรณ์อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้อง

พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

หนา้ 37



10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม

10.1 พัฒนำฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ ำ ลุ่มน้ ำล ำคลอง และปำ่ไม้ใหม้ีควำมอุดมสมบรูณ์

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจิตอาสา สร้างปา่รักษน์ ้า เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ   50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

รวมถึงจัดซื อวัสดุอุปกรณ์อืน่ ๆ ที่ใช้ภายใต้

โครงการจิตอาสา สร้างปา่รักษน์ ้า

2 โครงการคืนพนัธุป์ลาสู่แหล่งน ้าตามธรรมชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 20,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

โครงการคืนพนัธุป์ลาสู่แหล่งน ้าตามธรรมชาติ

(แบบ ผด.02)

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 38



10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม

10.3  จัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม และจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ   50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

รวมถึงจัดซื อวัสดุอุปกรณ์อืน่ ๆ ที่ใช้ภายใต้

โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

                                      (แบบ ผด.02)  

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
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ประเภทครุภณัฑ์  -ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

              - แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล ำดับ ครุภณัฑ์ รำยละเอียดของครุภณัฑ์ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดซื อโต๊ะท้างานเหล็ก ขนาด 4 ฟตุ จัดซื อโต๊ะท้างานเหล็กขนาด 4 ฟตุ 4 ลิ นชัก 7,900 อบต.แชะ ส้านักปลัด

4 ลิ นชัก พร้อมกระจก จ้านวน 2 ตัว

2 โครงการจัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน จัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน สูง 4 ฟตุ 9,600 อบต.แชะ ส้านักปลัด

สูง 4 ฟตุ จ้านวน 2 ตัว

                                      (แบบ ผด.02/1)  

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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ประเภทครุภณัฑ์  -ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

               -แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับ 21,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ส้าหรับงานประมวลผล งานประมวลผล 

จ้านวน 1 เคร่ือง

2 โครงการจัดซื อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ จัดซื อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือ LED สี 10,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

LED สี แบบ Network แบบ Network

จ้านวน 1 เคร่ือง

3 โครงการจัดซื อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม จัดซื อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถัง 4,300 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ติดตั งถังหมึกพมิพ์ หมึกพมิพ ์

จ้านวน 1 เคร่ือง

4 โครงการจัดซื อเคร่ืองสแกนเนอร์ ส้าหรับงาน จัดซื อเคร่ืองสแกนเนอร์ ส้าหรับงาน 18,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

จ้านวน 1 เคร่ือง

                                      (แบบ ผด.02/1)  

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 41



ประเภทครุภณัฑ์  -ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

               -แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดซื อรถบรรทกุขยะ 6 ตัน 6 ล้อ จัดซื อรถบรรทกุขยะ 6 ตัน  6ล้อ 2,400,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

จ้านวน 1 คัน

                                      (แบบ ผด.0.2/1)  

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 42



ประเภทครุภณัฑ์  -ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

               -แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับส้านักงาน 16,000 อบต.แชะ กองคลัง

ส้าหรับส้านักงาน จ้านวน 1 เคร่ือง

                                      (แบบ ผด.02/1)  

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 43



ประเภทครุภณัฑ์  -ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

               -แผนงำนบริหำรกำรศึกษำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดซื อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก จัดซื อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 7,900 อบต.แชะ กองการศึกษา

Multifunction Multifunction 

จ้านวน 1 เคร่ือง

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02/1)

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

หนา้ 44



ประเภทครุภณัฑ์  -ครุภณัฑ์กีฬำ

               -แผนงำนบริหำรกำรศึกษำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดซื อเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง จัดซื อเคร่ืองออกก้าลังกายกลางแจ้ง 100,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

จ้านวน 1 ชุด

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02/1)

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

หนา้ 45



ประเภทครุภณัฑ์  -ครุภณัฑ์งำนบำ้นงำนครัว

               -แผนงำนบริหำรกำรศึกษำ

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดซื อคูลเลอร์น ้าสแตนเลส จัดซื อคูลเลอร์น ้าสแตนเลส 7,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ขนาดความจุ 39 ลิตร ขนาดความจุ  39 ลิตร

จ้านวน 2 ถัง

2 โครงการจัดซื อตู้เย็น ขนาด 5 คิว จัดซื อ ตู้เย็น ขนาด 5 คิว 6,500 อบต.แชะ กองการศึกษา

จ้านวน 1 หลัง

3 โครงการจัดซื อตู้กับข้าว จัดซื อตู้กับข้าว 12,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ขนาด 1.20x1.75x0.45

จ้านวน 2 ตัว

(แบบ ผด.02/1)

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 46



ประเภทครุภณัฑ์  -ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

               -แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดซื อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก โครงการจัดซื อเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 7,100 อบต.แชะ กองช่าง

ส้าหรับกระดาษขนาด A3  ส้าหรับกระดาษขนาด  A3

จ้านวน 1 เคร่ือง

(แบบ ผด.02/1)

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 47



ประเภทครุภณัฑ์  -ครุภณัฑ์ส ำนักงำน

               -แผนงำนสำธำรณสุข

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

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

1 โครงการจัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน จัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน 4,800 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

สูง 4 ฟตุ

จ้านวน 1 หลัง

(แบบ ผด.02/1)

บญัชีจ ำนวนครุภณัฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำทอ้งถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแชะ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หนา้ 48


	บัญชีสรุป
	บัญชีโครงการ



