
 
 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลยีง 

อ าเภอ ครบุรี   จังหวดั นครราชสีมา 
 



ข 

 

ข 

 

สารบัญ 
           หน้า 

ส่วนที่  ๑ บทน า  มีองค์ประกอบด้วย 

๑. บทน า 

๒. วตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน 

๓. ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 

๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 

ส่วนที่  ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม มอีงค์ประกอบด้วย 

๑. บญัชีสรุปจ านวนโครงการและปริมาณ (ผด.๑) 

๒. บญัชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๒) 
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ส่วนที่ ๑ 

บทน า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

๑ 

 

บทน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า

แผนพฒันา และแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการน าแผนพฒันาไปปฏิบติั 

รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบติับรรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการที่ก  าหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

ส าหรับการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมที่

ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางใน

การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความชดัเจนในการปฏิบติัมากขึ้น มี

การประสาน และบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน 

โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าใหก้ารติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 

มีการประสาน ปละบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน 

โครงการในการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีก

ดว้ย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ และ(ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๒๖ ขอ้ ๒๗ ไดก้ าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท า

แผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๒๖ การจดัท าแผนการด าเนินงานใหด้ าเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 

(๑) คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันารวบรวมแผนงานโครงการพฒันาขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน

พื้นที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(๒) คณะกรรมการทอ้งถ่ินพจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศ

เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวนันับแต่วนัที่ประกาศ เพื่อให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนด าเนินงาน 

 ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงาน



๒ 

 

๒ 

 

และโครงการจากหน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ตอ้งด าเนินการ

ในพื้นที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
 

 การขยายเวลาการจดัท าและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 แผนการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อควบคุมการ

ด าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงาน 

และการประเมินผลการปฏิบติังาน ดงันั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจดัท า  ดงัน้ี 

๑. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี และมีลักษณะการด า เนินการ         

(Action Plan) 

๒. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชดัเจนและด าเนินงานจริง 

๓. เป็นการรวบรวมจากทุกหน่วยงานที่จะเขา้มาด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล

เฉลียง 
 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวตัถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว ้

๒. เพือ่ใหก้ารตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชดัเจน 

๓. เพือ่ใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ของกิจกรรม/โครงการ 

๔. เพือ่ใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 

๕. เพือ่ใหต้ิดตามและประเมินผลการด าเนินงานไดช้ดัเจน 

๖. เพือ่เพิม่ความชดัเจนในการปฏิบติังาน ลดความซ ้ าซอ้นของโครงการต่างๆ 

๗. เพื่อก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วน

ต าบล 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/

กิจกรรมที่มีการด าเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ซ่ึงมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของ



๓ 

 

๓ 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉลียง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเขา้มาด าเนินการในพื้นที่ โดย

ขอ้มูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบตัิการพฒันาจงัหวดั/

อ าเภอแบบบูรณาการ 
 

 ขั้นตอนที่ ๒ การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนการด าเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาของทอ้งถ่ินที่ก  าหนดไวใ้น

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีเคา้โครงแผนการด าเนินงาน ๒ ส่วน คือ 

   ส่วนที่ ๑ บทน า ประกอบดว้ย 

- บทน า 

- วตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน 

- ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 

- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๒ บญัชีโครงการ/กิจกรรม องคป์ระกอบ  ประกอบดว้ย 

- บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด ๑) 

- บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด ๒) 

ส่วนที่ ๓ การประกาศแผนการด าเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินน าร่างแผนการ

ด าเนินงานเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพือ่ประกาศแผนการด าเนินงานใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉลียง จดัท า

ประกาศ เร่ือง การใชแ้ผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้

ประชาชนทราบโดยทัว่กนัและสามารถตรวจสอบได ้
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์แนวทางที่วางไว ้

๒. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง เป็นไปตาม

เป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้

๓. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานไดช้ดัเจน 

๔. สามารถทราบถึงความกา้วหนา้ของโครงการ และแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

๕. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 



๔ 

 

๔ 

 

๖. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใชง้บประมาณ

เป็นไปอยา่งคุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยดั 
 

จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวม 

โครงการ/กิจกรรม 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน ๆ 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น 

 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



๕ 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีโครงการ / กจิกรรม 

 

 



๖ 

 

๖ 

 

         ส่วนที่ ๒        (ผด.๑) 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 

 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

 

คดิเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน
งบประมาณ 

คดิร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด 

 

หน่วย
ด าเนินการ 

๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ      
อบต.เฉลียง      ๑.๑ แผนงานการเกษตร ๑ 0.78 ๕๐,๐๐๐ 0.07 

     

รวม ๑ 0.78 ๕๐,๐๐๐ 0.07 

๒.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐาน      
อบต.เฉลียง      ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๖ 27.91 ๔๐,๕๕๙,๔๐๐ 57.53 

     

รวม ๓๖ 27.91 ๔๐,๕๕๙,๔๐๐ 57.53 

 

 

 

 



๗ 

 

๗ 

 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
ยทุธศาสตร์ / แผนงาน 

 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด 

 

หน่วย
ด าเนินการ 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา      
 
อบต.เฉลียง 

     ๓.๑ แผนงานการศึกษา ๑๕ 11.62 ๔,๕๘๐,๐๐๐ 6.50 

     ๓.๒ แผนงานการเคหะชุมชน ๑ 0.78 ๘๐,๐๐๐ 0.11 

     ๓.๓ แผนงานการบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา (ผ ๐๒) ๒ 1.55 ๓,๒๓๐,๐๐๐ 4.58 

รวม ๑๘ 13.39 ๗,๘๙๐,๐๐๐ 11.19 

๔.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข      
 

อบต.เฉลียง 
    ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข ๙ 6.98 ๕๓๓,๔๐๐ 0.76 

    ๔.๒ แผนงานการบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัสาธารณสุข ๑ 0.78 ๓,๐๐๐ 0.004 

รวม ๑๐ 7.75 ๕๓๖,๔๐๐ 0.76 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม      
อบต.เฉลียง     ๕.๑ แผนงานการเกษตร ๒ 1.55 ๒๕๐,๐๐๐ 0.35 

รวม ๒ 1.55 ๒๕๐,๐๐๐ 0.35 



๘ 

 

๘ 

 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 

 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

 

คดิเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน
งบประมาณ 

คดิร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด 

 

หน่วย
ด าเนินการ 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านสวสัดิการและสังคม      
 
อบต.เฉลียง 

  ๖.๑ แผนงานการศึกษา ๓ 2.33 ๑๘๐,๐๐๐ 0.25 

  ๖.๒ แผนงานสาธารณสุข ๑ 0.78 ๕๐, ๐๐๐ 0.07 

  ๖.๓ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ๑๑ 8.53 ๑๖,๔๐๐,๐๐๐ 23.26 

รวม ๑๕ 11.63 ๑๖,๔๐๐,๐๐๐ 23.26 

๗.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน      
อบต.เฉลียง   ๗.๑ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ๙ 6.98 ๕๑๘,๒๕๐ 0.73 

รวม ๙ 6.98 ๕๑๘,๒๕๐ 0.73 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา      
อบต.เฉลียง   ๘.๑ แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ ๙ 6.98 ๑,๔๕๕,๐๐๐ 2.06 

รวม ๙ 6.98 ๑,๔๕๕,๐๐๐ 2.06 

 



๙ 

 

๙ 

 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
ยทุธศาสตร์ / แผนงาน 

 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด 

 

หน่วย
ด าเนินการ 

๙.ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจและพาณิชยกรรม      
อบต.เฉลียง    ๙.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๑ 0.78 ๑๓๐,๐๐๐ 0.18 

รวม ๑ 0.78 ๑๓๐,๐๐๐ 0.18 

๑๐. ยทุธศาสตร์การบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพ คุณภาพ      
อบต.เฉลียง    ๑๐. แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๒๕ ๑๙.๓๘ ๒,๑๑๕,๐๐๐ 3.00 

รวม ๒๕ ๑๙.๓๘ ๒,๑๑๕,๐๐๐ ๓.๐0 

๑๑.ยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      
 

อบต.เฉลียง 
   ๑๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ ๐.๗๗ ๕๐,๐๐๐ 0.07 

   ๑๑.๒ แผนงานการเกษตร ๑ ๐.๗๗ ๕๐,๐๐๐ 0.07 

รวม ๒ ๑.๕๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๑๔ 

 

 



๑๐ 

 

๑๐ 

 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
ยทุธศาสตร์ / แผนงาน 

 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด 

 

หน่วย
ด าเนินการ 

๑๒. ยทุธศาสตร์ดา้นการท่องเที่ยวและบริการ      
อบต.เฉลียง      ๑๒.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๑ ๐.๗8 ๕๐๐,๐๐๐ ๐.๗1 

รวม ๑ ๐.๗8 ๕๐๐,๐๐๐ ๐.๗๑ 

รวมทั้งส้ิน ๑๒๙ ๑๐๐ ๗๐,504,๐๕๐ ๑๐๐  
 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

๑๑ 

 

 

บัญชีสรุปจ านวนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนครุภัณฑ์ที่

จัดซ้ือ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

ครุภัณฑ์    
๑. แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป ๑๕ ๓๔๑,๕๐๐ ส านกังานปลดั/กองคลงั 

       ๒.  แผนงาน  การศึกษา ๒ ๑๓๐,๐๐๐ กองการศึกษา 
รวมทั้งส้ิน ๑๗ ๔๗๑,๕๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

๑๒ 

 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

๑.๑ แผนงาน การเกษตร 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
โครงการ อบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้เงิน
อุดหนุนทัว่ไป) ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

๕๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

๑๓ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

๒.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้น
โคกกรวด หมู่ที่ ๘ 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กวา้ง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๒๒๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
ด  าเนินการไม่น้อยกวา่ ๘๘๐.๐๐ 
ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน  

๕๓๖,๐๐๐ พื้นที่หมู่ที่ 
๘ จากบา้น
นายเพชร 
ถึง วดัโคก
กรวด 

ก่องช่าง             

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ภายในหมู่บา้น บา้น
โคกแขวน หมู่ที่ ๕ 

ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 
๖.๐๐ ยาว ๓๑๔ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพื้นที่ด  าเนินการไม่นอ้ย
กวา่ ๑,๘๔๔.๐๐ ตารางเมตร ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงาน 
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 

๑,๒๔๓,๐๐๐ พ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๕ 
บา้นโคก
แขวน จากทาง
หลวง 
หมายเลข 
๒๒๔ถึง
รอยต่อถนน
เดิม โครงการ
ร่วมระหว่าง
หมู่ท่ี ๕ และ 
๑๒ 

กองช่าง             



๑๔ 

 

๑๔ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

๒.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ปากอุโมงคท์่าหิน ถึงแยกโนนกุ่ม 
บา้นเฉลียงโคก หมู่ที่ ๔ 

ด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก
กวา้งเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
ด  าเนินการไม่น้อยกวา่ ๔,๐๐๐ ตาราง
เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากกฏ
ตามแผนงาน เคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน 

๔๙๙,๐๐๐ พื้นที่ปาก
อุโมงคท์่า
หิน – แยก
โนนกุ่ม 
บา้นเฉลียง
โคก หมู่ที่ 
๔ 

กองช่าง             

๔. โครงการซ่อมแซมถนนหินคลกุ
ภายในต าบลเฉลยีง 

ด าเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก
ภายในต าบลเฉลยีง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่
ด  าเนินการ
ภายใน
ต าบลเฉลียง 

กองช่าง             

๕. โครงการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าดื่ม
ภายในหมู่บา้น บา้นเฉลียงพฒันา 
หมู่ที่ ๑๑ 

ด าเนินการติดตั้งเคร่ืองกรองน ้ าดื่ม 
พร้อมอุปกรณ์จ านวน ๑ ระบบ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า
ถนน 

๓๘๗,๐๐๐ พื้นที่ 
ด  าเนินการ 
หมู่ที่ ๑๑ 
บา้นเฉลียง
พฒันา 

กองช่าง             



๑๕ 

 

๑๕ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

๒.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

พร้อมอุปกรณ์บริเวณประปา
หมู่บา้น หมู่ที่ ๑๐ บา้นเฉลียง
บรรพต 

ด าเนินการติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์
พร้อมอุปกรณ์ จ  านวน ๑ งาน ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

๑๙๘,๐๐๐ พื้นที่
ด  าเนินการ
บริเวณ 
ประปาหมู่ที่ 
๑๐ บา้น
เฉลียง
บรรพต 

กองช่าง             

๗. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแรงต ่าพร้อม
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งบริเวณ
หมูที่ ๑๐ บา้นเฉลียงบรรพต 

ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าแรงต ่า พร้อม
อุปกรณ์ความยาวไม่นอ้ยกวา่ ๖๘๐ 
เมตร และติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง ตาม
แบบที่ อบต.ก าหนด ตั้งจ่ายจาก
รายได ้ปรากฏตามแผนเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

๕๕,๐๐๐ พื้นที่ 
ด  าเนินการ 
หมู่ที่ ๑๐
บา้นบา้น
เฉลียง
บรรพต 

กองช่าง             

 

 



๑๖ 

 

๑๖ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

๒.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

หมู่ที่ ๑ บา้นเฉลียงใหญ่ 
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
พร้อมอุปกรณ์ความยาวไม่น้อยกวา่ 
๖๘๐ เมตร  พร้อมติดตั้งสายไฟฟ้า 
(สายดบั) จ  านวน ๑ งาน  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 

๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่
ด  าเนินงาน
บริเวณหมู่ที่ 
๑ บา้น
เฉลียงใหญ่ 

กองช่าง             

๙. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งหมู่
ที่ ๖ บา้นเฉลยีงทุ่ง  

ด าเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าและไฟฟ้า
แสงสวา่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่
ด  าเนินการ
บริเวณหมู่ที่ 
๖ จาก
ทางเขา้
หมู่บา้น
เฉลียงทุ่ง 
ถึง แยกกอ
ไผ ่

กองช่าง             

 



๑๗ 

 

๑๗ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

๒.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

หมู่ที่ ๒ บา้นเฉลียงโคก 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน ้ า 
คสล. กวา้ง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ 
เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหลก็ ตั้งจ่ายจากเงนิรายได ้
ปรากฏตาม แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบ าบดัน ้ าเสีย 

๒๕๔,๐๐๐ พ้ืนท่ี
ด าเนินการ
บริเวณ หมู่ท่ี 
๒ บา้นเฉลียง
โคก สายบา้น
นายเจริญ ถึง 
รางระบายน ้า
ใหญ่ 

กองช่าง             

๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า  
หมู่ที่ ๑ บา้นเฉลียงใหญ่  

ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน ้ า 
คสล. กวา้ง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏตาม แผนงานเคหะ
และชุมชน งานบ าบดัน ้ าเสีย 

๒๒๘,๐๐๐ พ้ืนท่ี
ด าเนินการ
บริเวณ หมู่ท่ี 
๑ บา้นเฉลียง
ใหญ่ สายบา้น
นายดิเรก ถึง 
รางระบายน ้า
บา้นนายนิเวช 

             

 

 



๑๘ 

 

๑๘ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

๒.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

หมู่ที่ ๑ บา้นเฉลียงใหญ่ 
ด าเนินการปรับปรุงรางระบายน ้ า 
เพื่อรองรับการติดตั้งฝาตะแกรงเหลก็ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบ าบดั
น ้ าเสีย 

๒๕๐,๐๐๐ หมู่ท่ี ๑ บา้น
เฉลียงใหญ่ 
จากบา้นนาย
แฉลม้ ถึง บา้น
นายเฉลียว 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

๑๙ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา 

๓.๑ แผนงาน การศึกษา 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ประสบการณ์เรียนรู้เดก็ก่อนวยั
เรียนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบล
เฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมตามโครงการ เช่น การ
ปฐมนิเทศ การประชุมผูป้กครอง 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้และเงิน
อุดหนุน ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ปฐมศึกษา 

๔๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๒ โครงการทศันศึกษาเพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เดก็ก่อน
วยัเรียน ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท า
โครงการทศันศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เดก็ก่อนวยั
เรียนของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและ
ปฐมศึกษา 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษา 

            

 

 



๒๐ 

 

๒๐ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา 

๓.๑ แผนงาน การศึกษา 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ทางดา้นการจดัการศึกษา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรม
และค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน
ให้แก่ผูบ้ริหาร พนกังานส่วนต าบล 
พนักงานจา้ง ครูผูดู้แลเดก็ และ
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยั
เรียน 

๘๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๔ โครงการอบรมกระบวนการการ
จดัท าแผนพฒันาการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรม
และค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงาน
ให้แก่ผูบ้ริหาร พนกังานส่วนต าบล 
พนักงานจา้ง ครูผูดู้แลเดก็ และ
คณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยั
เรียน 

๙๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            



๒๑ 

 

๒๑ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา 

๓.๑ แผนงาน การศึกษา 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เดก็ปฐมวยัและพฒันาบุคลากรทาง
การศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการอบรม
และการจดักิจกรรมต่างๆ เช่น จดั
นิทรรศการ การจดัประกวด แข่งขนั
ทกัษะวชิาการ วสัดุ อุปกรณ์ เงิน
รางวลั ของรางวลั ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๖ ค่าวสัดุการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือหนังสือ ส่ือการ
เรียนการสอน ของ ศพด.เฉลยีง และ
อื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
งานระดบัก่อนวยัเรียน 

๕๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๗ จดัซ้ือวสัดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆใน
ส านกังาน เช่น กระดาษแฟ้ม ปากกา ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายไดป้รากฏตามแผนงาน
การศึกษา งาน ระดบักอ่นวยัเรียน 

๔๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

 



๒๒ 

 

๒๒ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา 

๓.๑ แผนงาน การศึกษา 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๘ ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงของ เคร่ืองใชต่้างๆ 

เช่น แปรง ไมก้วาด ฯลฯตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๙ ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผน่ดิสก์ โปรแกรม ฯลฯตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษา 

            

๑๐ โครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ายใน
การบริหารการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัเดก็
อนุบาลในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ต าบล
เฉลียง จ  านวน ๙๖ คนๆละ ๒๐ บาท  
เป็นระยะเวลา ๒๔๕ วนั ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน 

๔๗๐,๔๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษา 

            

 

 



๒๓ 

 

๒๓ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา 

๓.๑ แผนงาน การศึกษา 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๑ จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 

ส าหรับ ศพด.เฉลียง จ  านวน ๙๖ 
คนๆละ ๗.๓๗ บาท จ านวน ๒๖๐ 
วนั จะเบิกจ่ายก็ต่อเม่ือไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถิน่  

๑๘๓,๙๕๕ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๑๒ จดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เดก็เลก็ถึง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่
รับผดิชอบ จ านวน ๘๐๓  คนๆละ 
๗.๓๗ บาท จ านวน ๒๖๐ วนั จะ
เบิกจ่ายก็ต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

๑,๕๓๘,๗๐๘ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

 

 



๒๔ 

 

๒๔ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา 

๓.๑ แผนงาน การศึกษา 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดัแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน ๓ โรงเรียนๆละ 
๕๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏตามแผนการศึกษา งานระดบั
ก่อนวยัเรียน 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑.โรงเรียน
บา้นเฉลียง(คุรุ
ราษฎร์บ ารุง) 
๒.โรงเรียน
บา้นทุ่งแขวน 
๓.โรงเรียน
บา้นหนอง
หวา้ดอนตะ
เกยีด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

๑๔ อุดหนุนค่าจดัซ้ืออาหารกลางวนั 
เดก็เลก็ ถึง เดก็นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนใน
พื้นที่รับผดิชอบขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเฉลียง เป็นค่าอาหาร
กลางวนั จ  านวน ๘๐๓ คน ๆ ละ ๒๐ 
บาท เป็นเงิน ๓,๒๑๒,๐๐๐ บาท 

๒,๒๑๒,๐๐๐ ๑.โรงเรียน
บา้นเฉลียง(คุรุ
ราษฎร์บ ารุง) 
๒.โรงเรียน
บา้นทุ่งแขวน 
๓.โรงเรียน
บา้นหนอง
หวา้ดอนตะ
เกยีด 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 



๒๕ 

 

๒๕ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านสาธารณสุข 

๔.๑ แผนงาน  สาธารณสุข 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ร่างกาย 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม
ตามโครงการฯให้แก่ ประชาชน
ต าบลเฉลียง ตั้งจ่ายจากเงนิรายได ้
ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั
สาธารณสุข 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๒ โครงการลด ละ เลิกบุหร่ี เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม
ตามโครงการ ให้แก่กลุ่มผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล 
อบต.เฉลียง ผูน้ าชุมชนและ
ประชาชนทัว่ไป ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกบัสาธารณสุข 

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 



๒๖ 

 

๒๖ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านสาธารณสุข 

๔.๑ แผนงาน  สาธารณสุข 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

โครงการฯเพื่อให้ผูสู้งอายุสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเองไดอ้ย่างถูกวธีิ 

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

๒๗ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านการเกษตรกรรม 

๕.๑ แผนงาน  การเกษตร 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ของต าบลเฉลยีง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านัก    
งานปลดั 

            

๒ โครงการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ
และน าผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูปเป็นสินคา้กลุ่มเกษตรของ
ต าบล 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

๕๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านัก    
งานปลดั 

            

๓ จดัซ้ือวสัดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาพสัดุการเกษตร 
เช่น จอบ ปุ๋ ย ยาป้องกนัและก าจดั
ศตัรูพืชและสัตว ์ฯลฯ ตั้งจากเงิน
รายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 



๒๘ 

 

๒๘ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด้านการเกษตรกรรม 

๕.๑ แผนงาน  การเกษตร 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ต่างๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ 
เพื่อใชเ้ป็นค่าจดัซ้ือตน้ไม ้ค่าขดุหลุม 
ค่าปุ๋ ย ค่าไมค้  ้ายนั ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษแ์หล่งน ้ าและ
ป่าไม ้

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านัก    
งานปลดั 

            

๕ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ในการปลูก
ตน้ไม ้หรือทางสาธารณ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษแ์หล่งน ้ าและ
ป่าไม ้

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านัก     
งานปลดั 

            

 

 

 



๒๙ 

 

๒๙ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านสวสัดิการสังคม 

๖.๑ แผนงาน  การศึกษา 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ไทย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมวนัทอ้งถิ่นไทย ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
การศึกษา งานบริหารงานทัว่ไป
เก่ียวกบัการศึกษา 

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๒ โครงการจดักิจกรรมสภาเดก็และ
เยาวชนระดบัต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการ
อบรมและการจดักิจกรรมต่างๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา งานบริหารงาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง  กอง
การศึกษาฯ 

            

๓ โครงการอบรมอาชีพแก่เดก็และ
เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
อาชีพ ตามโครงการฯตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

 



๓๐ 

 

๓๐ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านสวสัดิการสังคม 

๖.๑ แผนงาน  การศึกษา 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เบื้องตน้ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
อาชีพ ตามโครงการฯตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั
การศึกษา 

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๕ โครงการอบรมค่ายเยาวชนตา้นภยั
ยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรม
ตามโครงการฯตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งาน
บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

๕๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๖ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เดก็และเยาวชนต าบลเฉลยีง 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัอบรม
ตามโครงการฯตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏตามแผนงานการศึกษา งาน
บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

 

 



๓๑ 

 

๓๑ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านสวสัดิการสังคม 

๖.๒ แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ผูสู้งอายุต  าบลเฉลียง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าด  าเนินกิจกรรม
โครงการฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารงาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๒ โครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บา้น
ต าบลเฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด  าเนินกิจกรรม
โครงการฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารงาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านัก     
งานปลดั 

            

๓ โครงการอบรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู ้
พิการ ผูดู้แลผูพ้ิการ ต  าบลเฉลยีง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด  าเนินกิจกรรม
โครงการฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัสังคม
สงเคราะห์ 

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านัก     
งานปลดั 

            

 



๓๒ 

 

๓๒ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านสวสัดิการสังคม 

๖.๒ แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

การดูแลผูสู้งอายรุะยะยาว ( Long 
Term Care ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด  าเนินกิจกรรม
โครงการฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารงาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 

๘๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านัก    
งานปลดั 

            

๕ โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองอุปโภค 
บริโภค เพือ่ช่วยเหลือประชาชนผู ้
ยากจนตกทุกขไ์ดย้าก ผูสู้งอายุ ผู ้
พิการ และใชจ่้ายในกิจกรรมที่ออก
ปฏิบติังานตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทัว่ไป
เก่ียวกบัสังคมสงเคราะห์ 

๕๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านัก    
งานปลดั 

            

 

 



๓๓ 

 

๓๓ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านสวสัดิการสังคม 

๖.๒ แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เฉลียง 

เพ่ือจดัเป็นค่าจดักจิกรรมโครงการฯ เพ่ือ
ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีความรู้ความสามารถ 
สร้างงาน สร้างรายได ้ช่วยเหลือครอบครัว 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตามแผนงาน
สังคมสงเคราะห ์งานบริหารงานทัว่ไป
เกีย่วกบัสังคมสงเคราะห ์

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านัก     
งานปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

๓๔ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๗.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ชุดฝึก หรือชุดปฏิบตัิการ ให้แก่ อป
พร. ที่ปฏิบตัิหน้าที่ที่เกิดประโยชน์
กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนงานรักษาความสงบภายใน งาน
แผนการบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบั
การรักษาความสงบภายใน 

๙๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๒ วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง เพื่อจดัซ้ือถงัดบัเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 
๑๕ ปอนด ์จ  านวน ๕ ถงั  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารงาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัการรักษาความสงบ
ภายใน 

๑๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 



๓๕ 

 

๓๕ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๗.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๓ โครงเฝ้าระวงั ๗ วนัอนัตรายช่วง

เทศกาลส าคญัต่างๆ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ปรากฏตามแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกนัฝ่ายพล
เรือนและระงบัอคัคีภยั 

๔๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๔ โครงการทบทวน อปพร. ต  าบล
เฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกิจกรรมตาม
โครงการฯ ปรากฏตามแผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๕ โครงการฝึกทกัษะลอยตวัป้องกนั
เดก็จมน ้ า 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม
โครงการฯ ปรากฏตามแผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 



๓๖ 

 

๓๖ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๗.๑ แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ดบัเพลิงเบื้องตน้ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
กิจกรรมโครงการฯ ให้แก่เดก็
นักเรียน เยาวชนต าบลเฉลียง ปรากฏ
ตามแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เขม้แขง็ 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง  ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

๓๗ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา 

๘.๑ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ซอล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการในการแข่งขนั
กีฬาฟุตซอล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏตามแผนการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ 

๑๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๒ ค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬา อบต.
สัมพนัธ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการ
แข่งขนักีฬา อบต.สัมพนัธ์ ในเขต
อ าเภอครบรีุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏตามแผนการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ 

๒๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

 

 

 



๓๘ 

 

๓๘ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา 

๘.๑ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สัมพนัธ์ 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการ
แข่งขนักีฬาศูนยเ์ดก็เลก็สัมพนัธ์ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๔ โครงการ To Be Number One เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม
การออกก าลงักาย ตามโครงการฯตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ 

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

 

 

 



๓๙ 

 

๓๙ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา 

๘.๑ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ประชาชนต าบลเฉลียง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการ
แข่งขนักีฬาประชาชน เยาวชนต าบล
เฉลียงฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
ปรากฏตามแผนการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ 

๖๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๖ ค่าวสัดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา เช่น ลูก
ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลยบ์อล ฯลฯตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

 

 

 



๔๐ 

 

๔๐ 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา 

๘.๑ แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

อนุสาวรียท์า้วสุรนารี 
เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ 
ปรากฏตามแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

๘๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษา 

            

๘ โครงการจดักิจกรรมประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ 
ปรากฏตามแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

๘๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษา 

            

๙ โครงการจดักิจกรรมประเพณี
สงกรานต ์ประจ าปี ๒๕๖๑ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ 
ปรากฏตามแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

๘๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษา 

            

๑๐ โครงการจดักิจกรรมปริวาสกรรม 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ 
ปรากฏตามแผนงานการศาสนา
วฒันธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษา 

            



๔๑ 

 

๔๑ 

 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๙ ด้านเศรษฐกิจและพาณชิยกรรม 

๙.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

แม่บา้นต าบลเฉลยีง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักจิกรรมตาม
โครงการฯ ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห ์
งานบริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคม 
สงเคราะห์ 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง  ส านัก     
งานปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

๔๒ 

 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 

๑๐.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงการบา้นทอ้งถิ่นไทย เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกจิกรรมโครงการฯ 

ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห ์งาน
บริหารงานทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห ์

๘๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านัก    
งานปลดั 

            

๒ โครงการจดักิจกรรมวนัส าคญัของ
ชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมวนัส าคญั
ของชาติตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏ
ตามแผนงานการศึกษา งาน
บริหารงานทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

๒๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษาฯ 

            

๓ โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีด
ความสามารถ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเพ่ิมขีด
ความสามารถของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
อบต.เฉลียง พนกังานส่วนต าบล พนกังาน
จา้ง ตลอดจนผูน้  าต าบลเฉลียง ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป บริหารงานทัว่ไป 

๑๕๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 



๔๓ 

 

๔๓ 

 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 

๑๐.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ศกัยภาพ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาดูงานแก่
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต.เฉลียง 
พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง อบต.
เฉลียง ผูน้  า และกลุ่มผูน้  าต าบลเฉลียง 
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 

๓๕๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๕ โครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ 
อบต.เฉลียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการในการส ารวจความ
พึงพอใจของประชาชน ประจ าปี ๒๕๖๐  
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
บริหารงานทัว่ไป 

๒๕,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๖ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ใหแ้ก ่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต.
เฉลียง ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารงานทัว่ไป 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 



๔๔ 

 

๔๔ 

 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐ ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 

๑๐.๑ แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

เก่ียวกบักฎหมายในชีวติประจ าวนั 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการใหค้วามรู้
เกีย่วกบักฎหมายในชีวิตประจ าวนัใหแ้ก ่
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. พนกังานส่วน
ต าบล พนกังานจา้ง อบต.เฉลียง ผูน้  าชุมชน 
และประชาชนผูส้นใจ 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

๔๕ 

 

 

             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ       (ผด. ๒) 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑๑ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๑๑.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

ความรู้เก่ียวกบัการคดัแยกขยะ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏตาม
แผนงานการศึกษา งานบริหารงาน
ทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

๔๖ 

 

 
 

๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ เกา้อี้ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน 

จ านวน ๒ ตวั ให้แก่ หัวหน้า
ส านักงานปลดั และ นักวชิาการ
ตรวจสอบภายใน ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารงานทัว่ไป 

๕,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๒ เคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองถ่าย
เอกสารความเร็วไม่น้อยกวา่ ๒๐ 
แผน่/นาที  จ  านวน ๑ เคร่ือง ปรากฏ
ตามแผนงานบริหารทัว่ไป งาน
บริหารงานทัว่ไป 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๓ ตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก เพื่อจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่น
กระจก จ านวน ๔ หลงั ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริการงานทัว่ไป 

๑๖,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๔ ตูเ้ก็บเอกสารบานเลือ่นกระจกสูง เพื่อจดัเก็บเอกสารบานเลือ่นกระจก
สูง เพื่อจดัเก็บเอกสารงานตรวจสอบ
ภายในจ านวน ๒ หลงั ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริการงานทัว่ไป 

๑๔,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

 

การด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 



๔๗ 

 

๔๗ 

 

 

๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ  านวน ๑ ตวั 
ปรากฏตามแผนงานการบริหารงาน
ทัว่ไป งานบริหารงานทัว่ไป 

๓,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๖ พดัลมอุตสาหกรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพดัลม
อุตสาหกรรม จ านวน ๔ ตวั ปรากฏ
ตามแผนงานการบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารงานทัว่ไป 

๑๒,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๗ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก  (inkjet 
printer)  

เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์(Ink 
Tank)  ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงาน
ทัว่ไป 

๔,๓๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๘ เคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด  ๘๐๐ VA เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ  านวน 
๑ เคร่ือง ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงาน
ทัว่ไป 

๒,๘๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            

๙ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงาน
ทัว่ไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์
ขนาดใหญ่ เพื่อท าให้มีประสิทธิภาพ
ที่ดีขึ้น ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงาน
ทัว่ไป 

๕๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง ส านักงาน
ปลดั 

            



๔๘ 

 

๔๘ 

 

 

๑. แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๐ เกา้อี้ส านักงาน เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อี้ส านักงาน 

จ านวน ๑ ตวั ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงาน
คลงั 

๒,๐๐๐ อบต.เฉลียง กองคลงั             

๑๑ ตูร้างเลื่อนแบบมือผลกั เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูร้างเลื่อนแบบ
มือผลกั จ  านวน ๑ ชุด ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารงานคลงั 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กองคลงั             

๑๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ ๑ 

เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  
จ  านวน ๑ เคร่ือง  ปรากฏตาม
แผนงานบริหารทัว่ไป งาน
บริหารงานคลงั 

๒๒,๐๐๐ อบต.เฉลียง กองคลงั             

๑๓ เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิด
เลเซอร์หรือชนิด LED จ  านวน ๑ 
เคร่ือง ปรากฏตามแผนงานบริหาร
ทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

๓,๓๐๐ อบต.เฉลียง กองคลงั             

๑๔ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถงัหมึก (Ink Tank Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์
จ านวน ๑ เคร่ือง ปรากฏตามแผนงาน
บริหารงานทัว่ไป งานบริหารงาน
คลงั 

๔,๓๐๐ อบต.เฉลียง กองคลงั             



๔๙ 

 

๔๙ 

 

 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑๕ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ 

VA 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน ๑ 
เคร่ือง ปรากฏตามแผนงานบริหาร
ทัว่ไป งานบริหารงานคลงั 

๒,๘๐๐ อบต.เฉลียง กองคลงั             

 

๑. แผนงาน  การศึกษา 
ล าดับ 
ที่ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

(โพเดียม) จ  านวน ๑ ชุด ปรากฏตาม
แผนงานบริหารงานทัว่ไป งาน
บริหารงานทัว่ไป 

๓๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง  กอง
การศึกษา 

            

๒ จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามส าหรับ 
ศพด. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองสนาม
ส าหรับ ศพด.เฉลียง ปรากฏตาม
แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ 

๑๐๐,๐๐๐ อบต.เฉลียง กอง
การศึกษา 

            

 


