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                            คำนำ 
 

เนื่องดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด  ๕  ขอ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีข้ันตอนดำเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวม
แผนงาน  โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน  แลว
เสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้  ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๒๗  แผนการดำเนินงานใหจัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดำเนินการในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงาน
เปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน”     

ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลแชะ  จึงไดดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น  เพื ่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที ่ดำเนินการจริงทั ้งหมดในพื้นที ่ขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นประจำป
งบประมาณนั้น  และใชเปนแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ขององคการบริหารสวน
ตำบลใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหนวยงานและการ
จำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดำเนินงานองคการบริหารสวนตำบลแชะ 
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ฉบับนี้  จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดำเนินงานขององคการบริหาร
สวนตำบลแชะและผูที่เก่ียวของเปนอยางด ี

 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแชะ 

  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลแชะ 

 
 

 

 



 

สารบัญ 
           หนา 

 
สวนที่  ๑  บทนำ           

- บทนำ           2 
- วัตถุประสงคของแผนดำเนินงาน        2 
- ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน        3  
- ประโยชนของแผนดำเนินงาน        4 

 
สวนที่  ๒  บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   
      องคการบริหารสวนตำบลแชะ  อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  
 

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)     7 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)      11 

ภาคผนวก 
- ประกาศใชแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๖     35 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1  
บทนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนา 2 
 

สวนที่ 1 
บทนำ 

1.1 บทนำ  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสำคัญกับการ 
กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกำหนดกรอบความเปนอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง 
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลัง และมีอำนาจหนาที ่ของตนเองโดยเฉพาะนอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติ 
ใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจใหแกการปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติ
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาว 
จัดทำขึ้นเพ่ือใหกระจายอำนาจเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีอำนาจ
กวางขวางขึ้น ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมทองถิ่น และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาก 

 องคการบริหารสวนตำบลแชะไดจัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) ซึ่งเปนแผนกำหนดยุทธศาสตร 
แนวทาง การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลโดยแสดงถึง วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนาในชวง        
5 ป (พ.ศ.2566 – 2570)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำป เนื่องจากมีลักษณะเปนการ
กำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุม ระยะเวลา 5 ป        
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ และประสานแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ถึง 
ฉบับที่ 3 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
ในพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตำบลและเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการตาง ๆ ท่ีไดรับการอนุมัติ 
ใหดำเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.25๖6 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการเก่ียวกับ          
การทำงานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืน ๆ รวมท้ังการจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือใหการติดตาม และประมวลผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลพนมรอก มุงหวังวาแผนการ
ดำเนินงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการการติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปน
อยางด ี

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน  

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุงหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรม
การพัฒนาที่ดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณนั้น เพื่อใหแนวทางใน
การดำเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซอน
ของโครงการมีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหนวยงาน และจำแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน        
/โครงการในแผนการดำเนินงาน 

  2. แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ ่นเพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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 3. แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก  
  3.1 งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ) 

   3.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรืองบประมาณรายจายอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 

   3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเอง โดยไมใชงบประมาณ 
(ถามี) 

   3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน         
อื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื ่น ๆ ที ่มีล ักษณะ                    
การดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

   3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื ่น ๆ ที ่องคกรปกครองสวนทองถิ ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพื้นที ่

 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548      
ขอ 4 ไดกำหนดใหจัดทำแผนการดำเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วาการจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการ
ตามระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ            
เปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 3. แผนการดำเนินงานใหจัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป 
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงานราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที ่ตองดำเนินการในพื ้นที ่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
ในปงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำ และการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 

 

 

 

 

 



หนา 4 
 

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม  

 ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทำแผนการดำเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีการจัดตั ้งงบประมาณเพิ ่มเติม หรือไดร ับแจงแผนงาน/โครงการเพิ ่มเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง                    
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้นให
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตมีการจัดตั้ง 
งบประมาณเพิ ่มเติม หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ (โดยใหจัดทำเปนแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......)  

 รางแผนการดำเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแผนงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ ่นที ่กำหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น และสอดคลองกับ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงาน 2 สวน คือ สวนที่ 1 บทนำ, สวนที่ 2 บัญชีโครงการ /กิจกรรม 

1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

 1. ทำใหการดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

 2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป 

 5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตำบลแชะ 

 6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการตาง ๆ ตาม 
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2566 ไดอยางถูกตอง 

******************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



หนา 6 
 

สวนที่ 2  
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม                
/งบประมาณ โดยนำเสนอ ดังนี ้

 2.1 บัญชสีรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 

   แบบ ผด.01 เปนแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด หนวยงานรับผิดชอบ 
  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร แผนงานใหครบถวน
สมบูรณ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ  
และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแตละยุทธศาสตร     
และแผนงานแลวจะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย 
  การลงยุทธศาสตร และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด 
และการคดิเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 
  2.2 บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด.02) 

  แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ      
พ.ศ.2566 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/ ปงบประมาณ    
และเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมรวมโครงการกิจกรรม 

จดัทาํรา่งแผนการดาํเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดาํเนินงาน 

พิจารณารา่งแผนการดาํเนินงาน 

เสนอร่าง ฯ ต่อผูบ้รหิารทอ้งถนิ 

ผูบ้รหิารทอ้งถนิใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

หน่วยงานอนื 

คณะกรรมการสนบัสนนุ              

การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถนิ 

คณะกรรมการสนบัสนนุ            

การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถนิ 

คณะกรรมการสนบัสนนุ            

การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถนิ 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน 

ผูบ้รหิารทอ้งถนิ 

 



แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ หนวยดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 7.46 292,000 1.07                                 สํานักปลัด,กองคลัง

รวม 5 7.46 292,000 1.07                                 

แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ หนวยดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.49 30,000 0.11                                 สํานักปลัด

รวม 1 1.49 30,000 0.11                                 

แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ หนวยดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานการศึกษา 13 19.40 3,333,450 12.20                               กองการศึกษา

รวม 13 19.40 3,333,450 12.20                               

(แบบ ผด.01)

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ

แผนการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน

หนาที่ 7



แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ หนวยดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานสาธารณสุข 6 8.96 485,000 1.78                                 สํานักปลัด,

กองสวัสดิการสังคม

รวม 6 8.96 485,000            1.78                                 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ หนวยดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานสังคมสงเคราะห 4 5.97 240,000 0.88                                 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 5.97 150,000 0.55                                 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานงบกลาง 3 4.48 17,130,000 62.70                               กองสวัสดิการสังคม

รวม 11 16.42 17,520,000       64.12                               

(แบบ ผด.01)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ

แผนการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

หนาที่ 8



ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ หนวยดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 7 10.45 350,000 1.28                                 กองการศึกษา

และนันทนาการ 

รวม 7 10.45 350,000            1.28                                 

ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ หนวยดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 20 29.85 5,192,000 19.00                               กองชาง

รวม 20 29.85 5,192,000 19.00                               

ยุทธศาสตรที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม

แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ หนวยดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานการเกษตร 4 5.97 120,000 0.44                                 สํานักปลัด

รวม 4 5.97 120,000            0.44                                 

รวมทั้งหมด 67 100 27,322,450      100                                

(แบบ ผด.01)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ

แผนการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนาที่ 9



หมวดครุภัณฑ

แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ หนวยดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 80 119,200 87.91                               สํานักปลัด,กองคลัง

รวม 8 80 119,200            87.91                               

หมวดครุภัณฑ

แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ หนวยดําเนินการ

ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณทั้งหมด

แผนงานสังคมสงเคราะห 2 20 16,400 12.09                               กองสวัสดิการสังคม

รวม 2 20 16,400              12.09                               

รวมทั้งหมด 10 100 135,600           100                                

(แบบ ผด.01)

แผนการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณ

หนาที่ 10



ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานดังกลาว 10,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 32) เชน คาปาย คาวัสด ุอุปกรณ

 รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

ที่สั่งการใหดําเนินการตามแนวนโยบาย

2 โครงการบริหารศนูยปฏิบัติการรวม เพ่ือจายเปนคาใชจายภายใตโครงการ 12,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

ในการชวยเหลือประชาชน ฯ บริหารศนูยขอมูลขาวสารองคกรปกครอง

(ขอบัญญัติฯ หนา 33) สวนทองถ่ินระดับอําเภอ  

3 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถผูบริหาร  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเพ่ิมขีด 150,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

สมาชิกสภา ฯ ผูนําทองถิ่น พนักงานสวนตําบล ความสามารถผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

องคการบริหารสวนตาํบลแชะ    ผูนําทองถิ่น พนักงานสวนตําบล

(ขอบัญญัติฯ หนา 33)

4 โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 20,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

พนักงานสวนตําบล   โครงการอบรมคณุธรรม และจริยธรรม

(ขอบัญญัติฯ หนา 34) พนักงานสวนตําบล   

รวม 4  โครงการ 192,000
 

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 11



ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียน  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ 100,000 อบต.แชะ กองคลัง

ทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลแชะ ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน การคดัลอก 

(ขอบัญญัติฯ หนา 59) ขอมูลท่ีดินภารจัดทําแผนที่แมบท 

การสาํรวจขอมูลภาคสนาม เพื่อเพ่ิม

ศักยภาพในการจัดเก็บรายได

ขององคการบริหารสวนตําบลแชะ

รวม 1 โครงการ 100,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 12



แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการฝกอบรม และจัดกิจกรรม เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรม 30,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

ในการปองกัน และแกไขปญหายาเสพติด   และจัดกิจกรรมในการปองกัน

(ขอบัญญัติฯ หนา 72) และแกไขปญหายาเสพติด

รวม 1 โครงการ 30,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน

หนาที่ 13



แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชน เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนิน  15,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ระดับตาํบลแชะ   โครงการจัดกิจกรรมสภาเดก็ และเยาวชน

(ขอบัญญัติฯ หนา 84) ระดับตาํบลแชะ 

2 โครงการฝกอบรมการปองกันเด็กจมน้ํา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

 และความปลอดภัยทางน้ํา    สอนเสรมิทักษะในการลอยตัวการวายนํ้า

(ขอบัญญัติฯ หนา 84) เบื้องตน

3 โครงการฝกอบรม และศึกษาดูงาน เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการเพ่ิมขีด 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถดานการจัดการศกึษา ความสามารถผูบริหาร สมาชิกสภาฯ

ของผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผูนําทองถิ่น พนักงานสวนตําบล

(ขอบัญญัติฯ หนา 85)

4 โครงการสงเสริมการเรยีนรู เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

เนื่องในวันเด็กแหงชาติ      กิจกรรมตาง ๆ เนื่องในวันเด็กแหงชาติ  

(ขอบัญญัติฯ หนา 85)  และจัดซื้อขนม หรือวัสดุอุปกรณอื่น ๆ   

รวม 4  โครงการ 105,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา

หนาที่ 14



แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวันเรียน และประถมศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปองกันอุบัตเิหตุอุบัติภัย และอัคคภีัย เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    โครงการปองกันอุบัติเหตุอุบัติภัย

(ขอบัญญัติฯ หนา 95) และอัคคภีัยภายในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก

2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลสุขภาพ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนิน 20,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ชองปาก และฟนของเด็กปฐมวัย   โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแล

(ขอบัญญัติฯ หนา 95) สุขภาพชองปาก และฟนของเด็กปฐมวัย

3 โครงการเยาวชนตนกลาสูประชาคมอาเซียน    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการ 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

(ขอบัญญัติฯ หนา 96) เยาวชนตนกลาสูประชาคมอาเซียน

4 โครงการสงเสริมการเรยีนรูนอกสถานท่ี เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

เปดโลกกวาง เพ่ือสรางประสบการณจริง โครงการสงเสริมการเรยีนรูนอกสถานที่เปด 

ระดับปฐมวัย โลกกวาง เพ่ือสรางประสบการณจริง

(ขอบัญญัติฯ หนา 96) ระดับปฐมวัย

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา

หนาที่ 15



แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวันเรียน และประถมศึกษา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการสงเสริมทักษะ และวิชาการแกเดก็ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 30,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

 ปฐมวัย และบุคลากรทางการศกึษา โครงการสงเสรมิทักษะ และวิชาการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 97) แกเด็กปฐมวัย และบุคลากรทางการศกึษา

6 โครงการสงเสริมพัฒนาการของเด็กกอนปฐมวัย เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 20,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

(ขอบัญญัติฯ หนา 97) โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนปฐมวัย 

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนคาใชจายในการ 531,650 อบต.แชะ กองการศึกษา

สถานศึกษา    บริหารสถานศึกษา เชน

(ขอบัญญัติฯ หนา 98) อาหารกลางวันศนูยพัฒนาเด็กเล็ก

คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา 

เด็กเล็ก  และคาใชจายในการจัดการศึกษา

8 อาหารเสริม(นม) เพื่อจายเปนคาอาหารเสรมิ (นม) แก 873,600 อบต.แชะ กองการศึกษา

(ขอบัญญัติฯ หนา 100) เด็กเล็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แชะ 

และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกโรงเรียน 

ที่อยูในเขตพื้นท่ีของอบต.แชะ

9 อุดหนุนสวนราชการ เพื่อจายเปนเงนิสนับสนุนอาหารกลางวันให 1,663,200 อบต.แชะ กองการศึกษา

(อุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรยีนสังกัด แกโรงเรียนสังกัด สพฐ.ที่อยูใน

สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) เขตพื้นท่ีของ อบต.แชะ 

รวม 9  โครงการ 3,228,450

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพฒันาการศึกษา

หนาที่ 16



ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 และการปองกัน เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการควบคุม 60,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

โรคไขเลือดออก     และการปองกันโรคไขเลือดออก โดยมี

(ขอบัญญัติฯ หนา 105) คาใชจายประกอบดวยคาวัสดุ

 และอุปกรณ คาน้ํามันเชื้อเพลิง

2 โครงการควบคุม และการปองกัน เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการควบคุม 100,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

โรคพิษสุนัขบา    และการปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยมี

(ขอบัญญัติฯ หนา 105) คาใชจายประกอบดวยคาวัสดุคาจัดซื้อ

วัคซีนพิษสุนัขบา คาวัสดุทางการแพทย

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 50,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 106) โครงการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน

4 โครงการตลาดนัดสุขภาพ   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดาํเนิน 50,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 106) โครงการตลาดนัดสุขภาพ 

5 โครงการประชารัฐรวมใจกําจัดภัย เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจกรรมโครงการ 5,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

โรคพิษสุนัขบา และควบคุมประชากรสุนัข แมว ประชารัฐรวมใจกําจัดภัยโรคพิษสุนัขบา

ภายในตําบลแชะ          และควบคุมประชากรสุนัข แมว

(ขอบัญญัติฯ หนา 106)

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 17



ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดาน เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนใหกับกรรมการ 220,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

สาธารณสุข หมูบาน จํานวน 11 หมูบาน เพ่ือดําเนิน

(ขอบัญญัติฯ หนา 108-109) โครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข 

ประจําปงบประมาณพ.ศ.2566ตามความ

เหมาะสมของบริบทในพื้นที่

และคํานึงถึงประโยชนของประชาชน

และราชการเปนสําคัญ เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถ ทักษะของประชาชน

ในดานสาธารณสุข 

รวม 6 โครงการ 485,000

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห

1 โครงการดนตรีบําบัดสําหรับผูสงูอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 30,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 118) โครงการดนตรีบําบัดสําหรับผูสงูอายุ 

ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช

และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจาย 

ในพิธีเปด และปดการฝกอบรม คาวัสดุ

เครื่องเขียน    

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 18



ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการดแูลผูสูงวัย ใสใจผูสูงอายุ    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 30,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 118) โครงการดนตรีบําบัดสําหรับผูสงูอายุ 

ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใช

และการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจาย 

ในพิธีเปด และปดการฝกอบรม คาวัสดุ

เครื่องเขียน    

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลแชะ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน 30,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 119) โครงการสงเสริมและพัฒนาสตรีตําบลแชะ 

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเก่ียว

กับการใช และการตกแตงสถานท่ีอบรม

4 โครงการฝกอบรมและพัฒนาเครอืขายการจัด เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครง 150,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

สวัสดิการสังคมชมรมผูสูงอายุตําบลแชะ การฝกอบรมและพัฒนาเครือขายการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 119) จัดสวัสดิการสังคมชมรมผูสูงอายุ

ตําบลแชะ 

รวม 4  โครงการ 240,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 19



ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริม และสนบัสนนุความเขมแข็งชุมชน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปองกัน และแกไขปญหาการต้ังครรภ  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกัน 40,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

กอนวัยอันควร และแกไขปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร

(ขอบัญญัติฯ หนา 126)

2 โครงการปองกัน และแกไขปญหาความรนุแรง เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการปองกัน 30,000 อบตแชะ กองสวัสดิการ

ตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และแกไขปญหาความรนุแรง

(ขอบัญญัติฯ หนา 126) ตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

3 โครงการสงเสริม และพัฒนากลุมอาชีพ   เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริม 50,000 อบตแชะ กองสวัสดิการ

ตําบลแชะ และพัฒนากลุมอาชีพตําบลแชะ

(ขอบัญญัติฯ หนา 127)

4 โครงการเสรมิสรางความสัมพันธในครอบครัว เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเสริมสราง 30,000 อบตแชะ กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 127) ความสัมพันธในครอบครัว

รวม 4 โครงการ 150,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 20



ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการพฒันาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานกีฬา และนันทนาการ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนระดับ เพ่ือจายเปนคาใชจายการจัดทําโครงการ 10,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

อําเภอ   แขงขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนระดับอําเภอ

(ขอบัญญัติฯ หนา 128) โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาชุดกีฬา

คาเชา หรือคาเตรียมสนามแขงขัน

คาอุปกรณกีฬา

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา อบต. สัมพันธ เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดทําโครงการ 70,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

(ขอบัญญัติฯ หนา 128) แขงขันกีฬา อบต.สัมพันธ

โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาชุดกีฬาฯ

3 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตซอลตําบลแชะ เพ่ือจายเปนคาใชจายการจัดทําโครงการ 70,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ตานยาเสพติด  จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล  

(ขอบัญญัติฯ หนา 129)

4 โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนตําบลแชะ เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดทําโครงการ 100,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ตานยาเสพติด จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล ตําบลแชะ

(ขอบัญญัติฯ หนา 129) ตานยาเสพติด 

รวม 4 โครงการ 250,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 21



ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรพัฒนาดานการพฒันาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ทองถิ่น

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการกิจกรรมงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน 50,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

ทาวสุรนารีองคประจําอําเภอครบุรี โครงการกิจกรรมงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย

(ขอบัญญัติฯ หนา 130) ทาวสุรนารีองคประจําอําเภอครบุรี

2 โครงการสงเสริม และสืบสานศลิปวัฒนธรรม  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริม       10,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

และภูมิปญญาทองถ่ิน  และสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา

(ขอบัญญัติฯ หนา 130) ทองถ่ินโดยมีคาใชจาย ประกอบดวย

  คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรอง

 ผูที่เชิญมารวมงาน

3 โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรมเด็ก เพื่อจายเปนคาใชจายในการดาํเนินงาน 40,000 อบต.แชะ กองการศึกษา

และเยาวชน โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรมเดก็

(ขอบัญญัติฯ หนา 131) และเยาวชน โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย

  คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรอง

 ผูที่เชิญมารวมงาน

รวม 3 โครงการ 100,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หนาที่ 22



ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานกอสราง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทตกิคอนกรีต กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  500,000 อบต.แชะ กองชาง

เสนบานโนนทองถึงบานหนองรังเลยบอขยะ ขนาดกวาง 8.00 เมตร

ตรงขางกับไรอิทผาลัม  บานหนองรัง หมู 2 ยาว 142.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

(ขอบัญญัติฯ หนา 142)

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  378,000 อบต.แชะ กองชาง

สายบานนายศรายุธ  หมอกกระโทก  ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

บานแชะ  หมู 4 ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ขอบัญญัติฯ หนา 143)

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  400,000 อบต.แชะ กองชาง

สายอางโกรกขี้หนู  บานโนนมะขามปอม  หมู 5  ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

(ขอบัญญัติฯ หนา 143) ความยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

4 โครงการกอสรางถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  400,000 อบต.แชะ กองชาง

เสนศาลากลางบาน (ตอจากเดิม)  ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ถึงประตูวัดบานพนาหนองหิน  บานขาคีม หมู 6 ความยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ขอบัญญัติฯ หนา 143)

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 23



ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานกอสราง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  400,000 อบต.แชะ กองชาง

สายหนาประตูโรงเรยีนบานพนาหนองหิน ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ถึงวงเวียนบานพนาหนองหิน  บานพนาหนองหิน ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หมู 7

(ขอบัญญัติฯ หนา 144)

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 320,000 อบต.แชะ กองชาง

เสนบานนางน้ําทิพย ตราพระสําโรง ขนาดกวาง 4.00 เมตร

ไปบานนางละเมียด พราวกระโทก  ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

บานถนนกลาง หมู 8

(ขอบัญญัติฯ หนา 144)

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000 อบต.แชะ กองชาง

เสนอางเก็บน้ําพนาหนองหินไปอางหนอง  ขนาดกวาง 4.00 เมตร

ไมแดง บานหนองมะคา หมู 9 ยาว 156.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ขอบัญญัติฯ หนา 144)

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   400,000 อบต.แชะ กองชาง

เสนบานนายสําเภา รมกระโทก ไปซุมประตูบาน ขนาดกวาง 6.00 เมตร

ดอนสงางาม บานดอนสงางาม หมู 10 ความยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ขอบัญญัติฯ หนา 145)

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 24



ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานกอสราง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   400,000 อบต.แชะ กองชาง

เสนบานนายสมัย เลื่อยกระโทก ไปบานนางวีนา ขนาดกวาง 5.00 เมตร

ชุติมันตานนท  บานโนนทอง หมู 11 ความยาว125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ขอบัญญัติฯ หนา 145)

10 โครงการกอสรางถนนหินคลกุ สายบาน กอสรางถนนหินคลกุ 100,000 อบต.แชะ กองชาง

นายลอย ชิดกิ่ง ถึงดอนยายขาว  บานแชะ หมู 3 ขนาดกวาง 3.00 เมตร

(ขอบัญญัติฯ หนา 145) ความยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

11 โครงการกอสรางถนนหินคลกุ จากคอสะพาน กอสรางถนนหินคลุก 400,000 อบต.แชะ กองชาง

วัดทรัพยกังวาน เช่ือมบานหนองมะคา ขนาดกวาง 6.00 เมตร

บานแชะ หมู 3 ความยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ขอบัญญัติฯ หนา 146)

12 โครงการกอสรางถนนหินคลกุ เสนบานนายเท่ียง  กอสรางถนนหินคลุก 84,000 อบต.แชะ กองชาง

อิ่มกระโทก บานแชะ  หมู 3 ขนาดกวาง 3.00 เมตร

(ขอบัญญัติฯ หนา 146) ความยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 25



ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานกอสราง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางถนนหินคลกุ เสนบานนายชุม  กอสรางถนนหินคลุก 20,000 อบต.แชะ กองชาง

ธีรภัทรภาธร  บานแชะ  หมู 3 ขนาดกวาง 2.50 เมตร

(ขอบัญญัติฯ หนา 146) ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

14 โครงการกอสรางถนนหินคลกุ บริเวณแยกคลอง กอสรางถนนหินคลุก 120,000 อบต.แชะ กองชาง

ชลประทานไปซอยโกรกลึก  บานแชะ หมู 4 ขนาดกวาง 3.50 เมตร

(ขอบัญญัติฯ หนา 146) ความยาว 244.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

15 โครงการกอสรางถนนหินคลกุ เสนบาน กอสรางถนนหินคลุก     30,000 อบต.แชะ กองชาง

นางสุภาภรณ ทองนอก ไปบานนางนิศา ขนาดกวาง 4.00 เมตร

นารถแนว บานโนนมะขามปอม หมู 5 ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ขอบัญญัติฯ หนา 147)

16 โครงการกอสรางตอเติมหอกระจายขาว เพื่อจายเปนคากอสรางตอเติมหอ 50,000 อบต.แชะ กองชาง

 บานดอนกรูด หมู 1 กระจายขาว บานดอนกรูด หมู 1 (ใหสูงข้ึน)

(ขอบัญญัติฯ หนา 147)

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 26



ยุทธศาสตรท่ี 6  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานกอสราง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ําทาง เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมทอระบาย 80,000 อบต.แชะ กองชาง

เขาบานหนองรัง  บานหนองรัง หมู 2 น้ําทางเขาบานหนองรัง หมู 2 

(ขอบัญญัติฯ หนา 147) (บดอัดชั้นดินพรอมดาดปูนปากทอเพิ่มเตมิ)

18 โครงการตดิตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนบริเวณ เพ่ือจายเปนคาติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 10,000 อบต.แชะ กองชาง

วงเวียนบานพนาหนองหินบานพนาหนองหิน เตือนบริเวณวงเวียนบานพนาหนองหิน

หมู 7  หมู 7 จํานวน 1 จุด 

(ขอบัญญัติฯ หนา 147)

19 โครงการปรับปรุงซอมแซมศนูยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมศนูย 300,000 อบต.แชะ กองชาง

 2 ศูนยฯ พัฒนาเดก็เลก็บานพนาหนองหินหมู 7  

(ขอบัญญัติฯ หนา 148) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองมะคา

 หมู 9

20 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงจากโรงเรียนมูลนิธิ เพ่ือจายเปนเงนิสนับสนุนโครงการขยายเขต 400,000 อบต.แชะ กองชาง

รุงนภาไปปามะขาม บานดอนกรูด  หมู 1 ไฟฟาแรงสูง แกการไฟฟาสวนภูมิภาค

(ขอบัญญัติฯ หนา 149) รายละเอียดตามแบบการไฟฟาสวนภูมิภาค

รวม 20 โครงการ 5,192,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 27



ยุทธศาสตรท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ   

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการคนืพันธุปลาสูแหลงนํ้าธรรมชาติ เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอนุรักษ 30,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 152) พันธุปลาน้ําจืดใหเพ่ิมจํานวนมากขึ้น 

เพื่อจายเปน คาวัสดุอุปกรณ คาพันธุปลา

2 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ    เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ    50,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 152) ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคาใชจาย

ประกอบดวย คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน

 ในการจัดโครงการ คาวัสดุการเกษตร

3 โครงการปลูกหญาแฝกอนุรักษผืนดิน และน้ํา   เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการ 20,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 153) ปลูกหญาแฝกอนุรักษผืนดิน และน้ํา

เพื่อจายเปน คาวัสดุอุปกรณ

 

4 โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการอนุรกัษ 20,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

พระราชดําริ   พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

(ขอบัญญัติฯ หนา 153) โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาใชจายใน

พิธีเปด และปดการฝกอบรม คาวัสดุตาง ๆ

รวม 4  โครงการ 120,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 28



ยุทธศาสตร ท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพใหแกผูอายุ  14,000,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 155)

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพใหแกคนพิการ 3,000,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 156)

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส 130,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 156) ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัตจิากผูบริหาร

รวม 3 โครงการ 17,130,000

(แบบ ผด.02)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

หนาที่ 29



แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงานสําหรับผูบริหาร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 8,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 43) แบบพนักพิงสูง หุมหนัง PU สีดาํ  

จํานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท

2 คาจัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต  เพ่ือจัดซื้อโตะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต 5,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 44) จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท

รวม 2 รายการ 13,000

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ : ครุภัณฑสํานักงาน

(แบบ ผด.02/1)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หนาที่ 30



แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะ เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรตั้งโตะ สําหรับ 34,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 44) งานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง 

2 คาจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ (Multifunction) 15,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 45) แบบฉีดหมึกพรอมตดิตั้งถังหมึกพิมพ 

(Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 7,500 บาท

3 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา 5,000 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 46) ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

รวม 3 รายการ 54,000

 

(แบบ ผด.02/1)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ : ครุภัณฑคอมพิวเตอร

หนาที่ 31



แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 คาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร 27,900 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 46) ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens

จํานวน 1 เครื่อง

2 คาจัดซื้อจอรับภาพ เพื่อจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 12,900 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 47) จํานวน 1 จอ ราคาจอละ 12,900 บาท 

รวม 2 รายการ 40,800

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 คาจัดซื้อตูเหล็ก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,400 อบต.แชะ สํานักปลัด

(ขอบัญญัติฯ หนา 62) จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 5,700 บาท 

รวม 1 รายการ 11,400

ประเภทครุภัณฑ : ครุภัณฑสํานักงาน

พ.ศ. 2565

ประเภทครุภัณฑ : ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566

(แบบ ผด.02/1)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

หนาที่ 32



แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 คาจัดซื้อตูเหล็ก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,400 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 124) จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 5,700 บาท 

รวม 1 รายการ 11,400

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หนวยงาน

ท่ี ดําเนินการ ดําเนินการ 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 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เพ่ือจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา 5,000 อบต.แชะ กองสวัสดิการ

(ขอบัญญัติฯ หนา 124) ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 

ราคาเครื่องละ 2,500 บาท 

รวม 1 รายการ 5,000

 

 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห

แผนการดําเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลแชะ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ : ครุภัณฑสํานักงาน

ประเภทครุภัณฑ : ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(แบบ ผด.02/1)

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หนาที่ 33
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คําขวัญ
 องค์การบริหารส่วน

ตําบลแชะ ตาเป�ดเจ้าที� 
นาดีหนองแสง

แหล่งอารยธรรม 
ลุ่มนํ�าลําแชะ

องค์การบริหารส่วนตําบลแชะ

www.chae.go.th

chae444424@hotmail.com


