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แผนดำเนินงานประจำปี  ๒๕๖๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ 

************************** 
บทนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๙  ข้อ ๒๗  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

สำหรับแผนดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริง  ทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนดำเนินงาน
เป็นเอกสารที่รวม  แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทาง
ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มี
การประสาน  และบูรณาการ  การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนก  รายละเอียดต่าง ๆ ของ แผนงาน / 
โครงการ / กิจกรรม  ในการปฏิบัติการจะทำให้สะดวก  ต่อการตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลงาน และเป็น
กระบวนการกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร  โดยกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้บรรลุตามภารกิจ  
วัตถุประสงค์  นโยบาย  และ เป้าหมาย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของประชาชนในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 
๑. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ / แผนงาน / กิจกรรม  ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในแต่ละปีงบประมาณ 
๒. เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาและบริหารงบประมาณมีความชัดเจนในทางปฏิบัติรู้ถึง

กิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่ 
๓. เพ่ือประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
๔. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบล 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนนิงาน 
  ขั้นตอนที่  ๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
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  ขั้นตอนที่  ๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
ที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 

แผนภูมิข้ันตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ                       
จัดทำแผนพัฒนาอบต. 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                       
จัดทำแผนพัฒนาอบต. 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                       
จัดทำแผนพัฒนาอบต. 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาอบต.                       
. 
 
                       
. 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น                      
 
 
                       
 

 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

   องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบล           

หน่วยงานอื่น 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
๑.  ทำให้เกิดการประสานงานที่ดี  มีการจัดประสานงานในฝ่ายต่าง ๆ กิจกรรมที่ดำเนินมีความต่อเนื่อง   

           ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ   หลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนในงานแต่ละฝ่าย 
๒.  ทำให้ทราบถึงโครงการ / กิจกรรม / แผนงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น 
๓.  เป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
๔. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน  ปรับปรุงส่วนต่าง ๆ  ให้ทัน  

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
๕.  บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 



       (แบบ ผด.01) 
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  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

1)ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ      
1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ - - - - อบต.แชะ 
    พระเจ้าอยู่หัวฯเมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ      
1.2 พัฒนาขุดลอกคูคลอง สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและ - - - - อบต.แชะ 
     รวมทั้งวางโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง      
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.32 20,000 0.23 อบต.แชะ 

รวม 1 1.32 20,000 0.23  
2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา      
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา - - - - อบต.แชะ 
2.2 การพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา(ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้         9 11.84 330,000 3.75 อบต.แชะ 
      มีคุณภาพ มีทักษะ และศักยภาพตามมาตรฐานสากล      
2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย - - - - อบต.แชะ 

รวม 9 11.84 330,000 3.75  
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร      
3.1 ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้ 1 1.32 50,000 0.57 อบต.แชะ 
     มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง      
     ภาครัฐและเอกชน      



       (แบบ ผด.01) 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 1 1.32 150,000 1.70 อบต.แชะ 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางการตลาด - - - - อบต.แชะ 
3.4 สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง - - - - อบต.แชะ 

รวม 2 2.64 200,000 2.27  
4)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม      
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 2 2.63 550,000 6.25 อบต.แชะ 
4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.32 50,000 0.58 อบต.แชะ 
4.3 ส่งเสริม พัฒนา บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  8 10.53 470,000 5.34 อบต.แชะ 
     ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน      
4.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดให้ทุกระดับ 3 3.95 110,000 1.25 อบต.แชะ 

รวม 14 18.43 1,180,000 13.42  
5)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข      
5.1 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้ 1 1.32 50,000 0.58 อบต.แชะ 
   การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับ      
   ประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุข      
   ตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์      
5.2 การป้องกัน การควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 2 2.63 180,000 2.04 อบต.แชะ 



       (แบบ ผด.01) 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

รวม 3 3.95 230,000 2.62  
6)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      
6.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษา 22 28.95 4,758,600 54.05 อบต.แชะ 
6.2 การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 4 5.26 160,500 1.83 อบต.แชะ 

6.3 การจัดให้มีผังเมืองของท้องถิ่น และผังเมืองรวม - -   - - อบต.แชะ 

6.4 การสร้างและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ที่เชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - - - อบต.แชะ 

รวม 26 34.21 4,919,100 55.88  
7)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา      
7.1 พัฒนา ฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการ 3 3.95 230,000 2.62 อบต.แชะ 
     อนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว      
7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว - - - - อบต.แชะ 

7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง 5 6.58 565,000 6.42 อบต.แชะ 

     ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา      
รวม 8 10.53 745,000 8.46  

 

 



       (แบบ ผด.01) 

7 
 

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

8)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี      
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่ 2 2.63 130,000 1.48 อบต.แชะ 
     กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ      
8.2 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพ่ือยก 2 2.63 500,000 5.68 อบต.แชะ 
      ระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน      
    และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน      
8.3 ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ 3 3.95 110,000 1.25 อบต.แชะ 
    ประชาชนในการพัฒนา      

รวม 7 9.21 740,000 8.41  
9)ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่ 3 3.95 140,000 1.60 อบต.แชะ 
    เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย      
9.2ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)และดูแลรักษาความ 1 1.32 200,000 2.27 อบต.แชะ 
    ปลอดภัย การจราจร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

รวม 4 5.27 1,080,000 12.28  



       (แบบ ผด.01) 

8 
 

 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

10)ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม      
10.1พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้  1 1.32 50,000 0.57 อบต.แชะ 
10.2 รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพ่ืป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน - - - - อบต.แชะ 
ท้องถิ่นทุกระดับ      
10.3 จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1 1.32 50,000 0.57 อบต.แชะ 

รวม 2 2.64 100,000 1.14  
รวมทั้งหมด 76 100 8,804,100 100  

      
      
      
      

      
      

 

 



2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
    1.2  พัฒนาขุดลอกคูคลอง สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและรวมท้ังวางโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ขุดลอกสระประปา เพ่ือการกักเก็บน ้าให้มีประสิทธิภาพ 482,520 อบต.แชะ กองช่าง
บ้านดอนสง่างาม หมู่ท่ี 10

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หนา้ 9



2. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
    1.3  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเน่ืองมาจาก เพ่ือจัดท้าโครงการอันเองมาจากพระราชด้าริ 20,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
พระราชด้าริ

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา้ 10



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
    2.1  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 441,790 อบต.แชะ กองการศึกษา
สถานศึกษา บริหารสถานศึกษา เช่น เงินอุดหนุนอาหาร

กลางวัน ค่าวัสดุการศึกษา
2 ค่าอาหารเสริมนม เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)แก่ศูนย์ 958,880 อบต.แชะ กองการศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ และ โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

3 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้ 1,592,000 อบต.แชะ กองการศึกษา
สถานศึกษาขั นพื นฐาน แก่  โรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั นพื นฐาน 

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หนา้ 11



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.2    การพัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะ  และศักยภาพตามมาตรฐานสากล
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมขีด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมขีดความ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจ้าปี  สามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหาร
2563 และบุคลากรทางการศึกษา ประจ้าปี 2562  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักย 80,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ศึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง  

3 โครงการเยาวชนต้นกล้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสอน 50,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ประจ้าปี  2563 เสริมด้านภาษา  การฝึกอบรมฯ  พัฒนา
องค์ความรู้ของเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในเขต

พื นท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ 
4 โครงการส่งเสริมทักษะและวิชาการแก่เด็ก เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ   30,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือส่งเสริมทักษะและวิชาการแก่เด็กปฐมวัย
ประจ้าปี  2563 และบุคลากรทางการศึกษา 

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา้ 12



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
     2.3   ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เน่ืองในวันเด็ก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่าง  ๆ  40,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

แห่งชาติ  ประจ้าปี  2563 เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ  และจัดซื อขนม 
 หรือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ   

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เน่ืองในวันแม่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมต่าง  ๆ  10,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

แห่งชาติ  ประจ้าปี  2563 เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ  และจัดซื อวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ   

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 20,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ช่องปากและฟันของเด็กปฐมวัย ประจ้าปี2563 ฝึกอบรมฯการดูแลรักษาช่องปากและฟัน
ของเด็กปฐมวัยแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ีเปิด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

โลกกว้างเพ่ือสร้างประสบการณ์จริงระดับ เพ่ือสร้างประสบการณ์จริง  และเสริมสร้าง
ปฐมวัย  ประจ้าปี  2563 พัฒนาทักษะ ด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม  

และสติปัญญา แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา้ 13



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
    3.1 ลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมจัดท้าปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ในเขต อบต. 50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หนา้ 14



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
    3.2 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตร อาสาสมัครการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพ่ือฝึกอบรมและส่งเสริม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 150,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
(อกม.) แก่ อกม.

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

หนา้ 15



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
    3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางการตลาด 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน โครงการ 50,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ
ต้าบลแชะ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้าบลแชะ

พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

(แบบ ผด.02)

พ.ศ. 2563

หนา้ 16



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน โครงการ 50,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ
ท้าแผนชุมชน ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดท้าแผน  

ชุมชน

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หนา้ 17



 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนระดับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ    20,000 อบต.แชะ กองการศึกษา
ต้าบลแชะ  ประจ้าปี  2563 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

ระดับต้าบลแชะ ประจ้าปี 25612
2 โครงการพัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานโครงการ 50,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

ผู้พิการ พัฒนาอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการป้องกัน 40,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

ในวัยรุ่น และแก้ไขปัญหาการตั งครรภ์ในวัยรุ่น  การ
ประชาสัมพันธ์หรือค่าฝึกอบรมให้ความรู้  

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 40,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี ฯ ต้าบลแชะ 

5 โครงการตลาดนัดเพ่ือสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ    50,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

ตลาดนัดเพ่ือสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563

หนา้ 18



 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและทัศนศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการส่งเสริม 200,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ
ดูงาน แกนน้ากลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี การจัดกิจกรรมต่างๆ แก่กลุ่มสตรีต้าบลแชะ 

7 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 50,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 
8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแกนน้าอสม. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 350,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

โครงการศึกษาดูงาน อสม.
9 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายการจัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม 200,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

สวัสดิการสังคมชมรมผู้สูงอายุต้าบลแชะ โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดสวัสดิการฯ
10 โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 30,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

โครงการดูแลผู้สูงวัย ใส่ใจผู้สูงอายุ
11 โครงการดนตรีบ้าบัดส้าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 40,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

โครงการดนตรีบ้าบัดส้าหรับผู้สูงอายุ

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

หนา้ 19



 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
4.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการฝึกอบรม  และกิจกรรม 50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกระบวนการท่ีเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา

และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

2 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินการโครงการแก้ไข 30,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

TO BE NUMBER ONE ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด้าเนินการโครงการ 30,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

กลุ่มนักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดใน
กลุ่มนักเรียน

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ
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5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.2 การป้องกัน การควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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  และการป้องกันโรค เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรณรงค์  100,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการฯ

ไข้เลือดออก การควบคุม และการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
2 โครงการควบคุม และการป้องกันโรคพิษ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรณรงค์   80,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

สุนัขบ้า การควบคุม และการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

(แบบ ผด.02)
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 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  197,000 บ.พนานหนองหิน กองช่าง
นายทอง ถึง ประตูรร.พานหนองหิน ขนาดกว้าง 6 เมตร ความยาว 55 เมตร
บ้านพนาหนองหิน  หมู่ท่ี 7 หนา 0.15 เมตร 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 306,000 บ.พนานหนองหิน กองช่าง
อบต.เหลา ถึงศาลากลางบ้าน  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 82 เมตร  
บ้านพนาหนองหิน  หมู่ท่ี  7 หนา 0.15 เมตร

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000 บ้านดอนกรูด กองช่าง

จากป้ายหมู่บ้าน ถึงคลอง  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร  
บ้านดอนกรูด หมู่ท่ี  1 หนา 0.15 เมตร

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 315,000 บ.ถนนกลาง กองช่าง  
จากศาลาประชาคม ไปบ้าน ผอ.ไพฑูรย์  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร  
บ้านถนนกลาง หมู่ท่ี 8 หนา 0.15 เมตร

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

หนา้ 22



 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 298,000 บ.หนองรัง กองช่าง
ซอยพระบิณฑบาต ต่อจากเดิม  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร  
บ้านหนองรัง หมู่ท่ี 2 หนา 0.15 เมตร

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 201,000 บ.ขาคีม กองช่าง

บ้านอบต.มานะ ต่อจากเดิม  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร    

บ้านขาคีม หมู่ท่ี 6 หนา 0.15 เมตร

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 496,000 บ.แชะ กองช่าง
เส้นโค้งวัดปารีส-วัดทรัพย์กังวาล ต่อจากเดิม  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 138 เมตร  
บ้านแชะ หมู่ท่ี 3 หนา 0.15 เมตร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

หนา้ 23



 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 486,000 บ.โนนมะขามป้อม กองช่าง
ทางโค้งเลยแยกเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวล  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 135 เมตร  
บ้านโนนมะขามป้อม หมู่ท่ี 5 หนา 0.15 เมตร

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 382,000 บ.โนนทอง กองช่าง
บ้าน อบต.นาง  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 122 เมตร  
บ้านโนนทอง หมู่ท่ี 11 หนา 0.15 เมตร

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 113,000 บ.หนองมะค่า กองช่าง
บ้านนางสมควร-บ้านนาวแตงแนว  ขนาดกว้าง2.50 เมตร ยาว 74 เมตร  
บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี 9 หนา 0.15 เมตร

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 125,000 บ.หนองมะค่า กองช่าง
บ้านป้าน้อย-บ้านนางทองใส  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร  
บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี 9 หนา 0.15 เมตร

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หนา้ 24



 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 199,000 บ.หนองรัง กองช่าง
ปากทางเข้าคุ้ม 9 บ้านยายแปบ  ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 55 เมตร  
บ้านหนองรัง หมู่ท่ี 2 หนา 0.15 เมตร

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 295,000 บ.ขาคีม กองช่าง
เส้นกลางบ้าน เร่ิม ศาลาประชาคม-แยกบ้าน  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 98 เมตร  
อสม.ม่วย บ้านขาคีม หมู่ท่ี 6 หนา 0.15 เมตร

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 201,800 บ.แชะ กองช่าง
เส้นนาตากรด บานสันเทียะ  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร  
บ้านแชะ หมู่ท่ี 4 หนา 0.15 เมตร

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 195,000 บ.ดอนสง่างาม กองช่าง

เส้นบ้านนายเช่ียว  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร  
บ้านดอนสง่างาม หมู่ท่ี 10 หนา 0.15 เมตร

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)

หนา้ 25



 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 98,000 บ.หนองมะค่า กองช่าง

หน้าบ้านนายสวัสด์ิ  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร  
บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี 9 หนา 0.15 เมตร

17 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 100,000 บ.ถนนกลาง กองช่าง

ซอยตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่น้อย  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 350 เมตร  
บ้านถนนกลาง  หมู่ท่ี 8 หนา 0.15 เมตร

18 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 232,000 บ.หนองมะค่า กองช่าง

เส้นป่าช้าถึงปากทางพนาหนองหิน  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 540 เมตร  
บ้านหนองมะค่า  หมู่ท่ี 9 หนา 0.15 เมตร

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562

(แบบ ผด.02)

พ.ศ. 2563
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 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

19 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 29,000 บ.ดอนกรูด กองช่าง

แยกชลประทาน -นาลุงเห  ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 150 เมตร  
บ้านดอนกรูด  หมู่ท่ี 1 หนา 0.15 เมตร

20 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก 247,800 บ.ดอนกรูด กองช่าง

สายเหมืองสะพาน 2  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร  
บ้านดอนกรูด หมู่ท่ี 1 หนา 0.15 เมตร

21 ก่อสร้างรางระบายน ้าคสล. ก่อสร้างรางระบายน ้าคสล. 63,000 บ.ถนนกลาง กองช่าง

เส้นบ้านนายสอย ความยาวรางน ้า 63 ม. ปากกว้าง 0.30 ม.
บ้านถนนกลาง  หมู่ท่ี 8 วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร 31 ท่อน

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า ทางระบายน้ า และการปรับปรุงบ ารุงรักษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ก่อสร้างรางระบายน ้าคสล. ก่อสร้างรางระบายน ้าคสล. 29,000 บ.ขาคีม กองช่าง

หน้าวัดพนานหนองหิน - ขาคีม
บ้านขาคีม  หมู่ท่ี 6 วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร 16 ท่อน

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.2 การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ติดตั งไฟกระพริบจราจรแบบโซลาร์เซลล์ ติดตั งไฟกระพริบจราจรแบบโซลาร์เซลล์ 28,000 บ.หนองมะค่า กองช่าง
จุดโค้งไปหนองมะค่า
บ้านหนองมะค่า หมู่ท่ี 9

2 โครงการติดตั งไฟส่องสว่าง ติดตั งไฟส่องสว่าง 96,500 บ.ดอนกรูด กองช่าง

ลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาด 150 w. จ้านวน 6 โคม
บ้านดอนกรูด  หมู่ท่ี 1

3 โครงการติดตั งกระจกโค้ง ติดตั งกระจกโค้ง 18,000 บ.พนาหนองหิน กองช่าง

จุดซอยบ้านลัดดา 
บ้านพนาหนองหิน หมู่ท่ี 7

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.2 การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการติดตั งกระจกโค้ง ติดตั งกระจกโค้ง 18,000 บ.ถนนกลาง กองช่าง

จุดบ้านตาช่วย
บ้านถนนกลาง หมู่ท่ี 8

5 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า 517,000 3 หมู่บ้าน กองช่าง
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต้่า เส้นบ้านนางเป ปัตตังเว บ้านหนองรัง

เส้นไปด่านมะม่วง เร่ิมซอยลุงเห่ียน บ้านแชะ
เส้นบ้านบุญเพ็ง-ทางแยกวัดโนนมะขามป้อม

เส้นศูนย์เรียนรู้ บ้านโนนทอง
เส้นบ้านลุงแทน บ้านโนนทอง

พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

(แบบ ผด.02)

หนา้ 30



 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
6.2 การจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.

อุดหนุนโครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง 139,000 4 หมู่บ้าน กองช่าง
   - บ้านแชะ หมู่ 3

   - บ้านขาคีม  หมู่ 6
    -บ้านถนนกลาง  หมู่ 8
    - บ้านโนนทอง   หมู่ 11

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หนา้ 31



7.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมท่องเท่ียว

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน 50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ส่วนต้าบล โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน

2 ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรม 100,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ทางศาสนา และประเพณีต่างๆ

3 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 80,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

และเยาวชน เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)

หนา้ 32



   
7.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

สัมพันธ์  ประจ้าปี  2563 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 
หรือการจัดส่งเด็กเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้าบลแชะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัด 80,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้าบลแชะต้าน
ยาเสพติด  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  อบต.สัมพันธ์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัด 90,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ประจ้าปี  2563 การแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์  ระหว่าง 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต.สัมพันธ์)  

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้าบลแชะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัด 350,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ต้านยาเสพติด  ประจ้าปี  2563 การแข่งขันกีฬาต้าบลแชะต้านยาเสพติด  
5 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนระดับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจัด 15,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

อ้าเภอ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฯ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หนา้ 33



7.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
7.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 50,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน โครงการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562

หนา้ 34



8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงาน  จัดนิทรรศการ  10,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
และ การประกวดแข่งขัน ฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตามแนวนโยบาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการ 50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
แห่งรัฐ ด้าเนินการตามหนังสือส่ังการจาก มติครม. 

กรมส่งเสริมฯ จังหวัด  อ้าเภอ   ฯลฯ 
ท่ีส่ังการให้ด้าเนินการตามแนวนโยบาย

3 ค่าใช้จ่ายเลือกตั ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งท่ัวไป 300,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
หรือเลือกตั งซ่อมสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถ่ิน
 

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

หนา้ 35



8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

5 โครงการจัดงานวันท้องถ่ินไทย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานดังกล่าว 30,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์

รวมทั งค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
ท่ีส่ังการให้ด้าเนินการตามแนวนโยบาย

6 โครงการบริหารศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการบริหาร 20,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ้าเภอ  
7 อุดหนุนงานรัฐพิธี ต่าง ๆ  สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมงานรัฐพิธีให้แก่ 25,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ท่ีว่าการอ้าเภอครบุรี  เช่น  วันปิยะมหาราช 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  

เป็นต้น

(แบบ ผด.02)

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนา้ 36



8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษี และทะเบียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแผนท่ีภาษี   100,000 อบต.แชะ กองคลัง
ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ และทะเบียนทรัพย์สิน การคัดลอกข้อมูลท่ีดิน 

ภารจัดท้าแผนท่ีแม่บท การส้ารวจข้อมูล
ภาคสนาม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ

(แบบ ผด.02)

พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หนา้ 37



8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.2 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา- เพ่ือจ่ายป็นค่าใช้จ่าสยในการฝึกอบรม 350,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ศักยภาพ อบต. สัมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ

คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถ่ิน
ผู้น้าท้องถ่ิน พนักงานส่วนต้าบล

2 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถผู้บริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพ่ิมขีด 150,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

สมาชิกสภาฯ ผู้น้าท้องถ่ิน พนักงานส่วนต้าบล ความสามารถผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
องค์การบริหารส่วนต้าบลแชะ ผู้น้าท้องถ่ิน พนักงานส่วนต้าบล

ภาคผนวก ข

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการส่ือสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
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8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.3 ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนา

 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพ.ร.บ.กฎหมาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม  40,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ให้ความรู้ด้านพ.ร.บ.กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร

ทางราชการ

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ
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 9.  ยุทธศาสตร์ด้านการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการด้าเนินโครงการ 50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
ทางถนน สนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ และช่วง
เทศกาลอ่ืนๆ 

2 โครงการฝึกอบรมการป้องกันเด็กจมน ้าและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสอน 60,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ

ความปลอดภัยทางน ้า   ประจ้าปี   2563 เสริมทักษะในการลอยตัวการว่ายน ้าเบื องต้น  

3 โครงการป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยและอัคคีภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 40,000 อบต.แชะ กองการศึกษา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้องกันอุบัติเหตุ-อุบัติภัยและอัคคีภัยภายใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับข่ีปลอดภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ 30,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

ใส่ใจกฎจราจร ส่งเสริมเยาวชนขับข่ีปลอดภัยใส่ใจ
กฎจราจร

พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02)

องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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 9.  ยุทธศาสตร์ด้านการักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.2 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย การจราจร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัคร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการด้าเนินโครงการ 100,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาสามสมัครป้อง

กันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
10.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

2 โครงการคืนพันธ์ุปลาสู่แหล่งน ้าตามธรรมชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 20,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด

โครงการคืนพันธ์ุปลาสู่แหล่งน ้าตามธรรมชาติ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

(แบบ ผด.02)
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
10.3  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมต่างๆ   50,000 อบต.แชะ ส้านักปลัด
รวมถึงจัดซื อวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้ภายใต้
โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                                      (แบบ ผด.02)  
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ
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ประเภทครุภัณฑ์  -ครุภัณฑ์ส านักงาน
              - แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน จัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน สูง 4 ฟุต 9,600 อบต.แชะ ส้านักปลัด
สูง 4 ฟุต จ้านวน 2 หลัง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

                                      (แบบ ผด.02/1)  
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ
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ประเภทครุภัณฑ์  -ครุภัณฑ์ส านักงาน
               -แผนงานบริหารการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน จัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน 19,200 อบต.แชะ กองศึกษาฯ
สูง 4 ฟุต สูง 4 ฟุต

จ้านวน  4  หลัง

2 โครงการจัดซื อตู้เหล็ก 15 ลิ นชัก จัดซื อ ตู้เหล็ก 15  ลิ นชัก 6,000 อบต.แชะ กองศึกษาฯ
จ้านวน  1  หลัง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02/1)
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ
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ประเภทครุภัณฑ์  -ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
               -แผนงานบริหารการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดซื อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) จัดซื อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED) 28,000 อบต.แชะ กองการศึกษาฯ
แบบ smart TV แบบ smart TV 

จ้านวน  2  เคร่ือง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

(แบบ ผด.02/1)
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ
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ประเภทครุภัณฑ์  -ครุภัณฑ์ส ารวจ
               -แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดซื อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื อกล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ 110,000 อบต.แชะ กองช่าง
จ้านวน 1 เคร่ือง

(แบบ ผด.02/1)
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ประเภทครุภัณฑ์  -ครุภัณฑ์ส านักงาน
               -แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน จัดซื อตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน 9,600 อบต.แชะ กองสวัสดิการ
ขนาด 4 ฟุต สูง 4 ฟุต

จ้านวน 2 หลัง

2 โครงการจัดซื อชั นวางของ ขนาด 3 ชั น จัดซื อชั นวางของ ขนาด 3 ชั น 3,500 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

จ้านวน  1  หลัง

(แบบ ผด.02/1)
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแชะ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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