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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  1.2 แผนงานการเกษตร 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

 
ด าเนินการจัดท ากิจกรรม
ที่สอดคล้องกับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ฯ 
 

 
50,000 

 
ต าบลเฉลียง 

 
ส านักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 
 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
เฉลียงใหญ่  หมูท่ี่  1 

ด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  ความ
กว้าง 0.60  เมตร  ความ
ยาว  131.00  เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด   

445,000.- บริเวณจากบ้านนาง
สามเชยถึงบ้าน อ.
ดิลก  บ้านเฉลียงใหญ่  
หมู่ที่  1 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

2 
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
บ้านเฉลียงโคก  หมู่ที่  2 

ด าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  จ านวน  1  บ่อ  
พร้อมติดต้ังระบบแผงโซ
ล่าเซลล์ ตามแบบที่
ก าหนด  

499,000.- ที่สาธารณะประโยชน์ 
บ้านเฉลียงโคก  หมู่ที่  
2 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

3 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัล
คอนกรีต  บ้านหนองหว้า  หมู่
ที่  3 

ด าเนินการปรับปรุงถนน
ผิวแอสฟัลคอนกรีต  
ความกว้าง  4.00  เมตร  
ความยาว  445.00  เมตร  
ความหนาเฉลี่ย  0.04  
เมตร  หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
1,780.00  ตารางเมตร  
ตามแบบก าหนด 

600,300.- สายบ้านนายอินทร์   
บ้านหนองหว้า  หมู่ที ่ 
3 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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

บ้านเฉลียงโคก  หมู่ที่  4 
ด าเนินการก่อสร้างถนน
หินคลุก (บดอัดแน่น) 
ความกว้าง  3.00  เมตร  
ความยาว  415.00 เมตร  
ความหนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
1,245.00  ตารางเมตร  
ตามแบบที่ก าหนด 

225,000.- จากสะพานหนอง
ไม้แดงถึงคลอง
ชลประทาน  บ้าน
เฉลียงโคก หมู่ที่ 4 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านโคกแขวน    
หมู่ที่  5 

ด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ความยาว  203.00  
เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  812.00  
ตารางเมตร  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด   

547,000.- จากบ้านนายอุดรถึง
ถนนลาดยาง  บ้าน
โคกแขวน  หมู่ที่  5 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บ้านเฉลียงทุ่ง    
หมู่ที่  6 

ด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. กว้างเฉลี่ย 3.50 
เมตร ความยาว  180.00  
เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  630.00  
ตารางเมตร  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด   

454,000 จากบ้านนายฉลองถึง
บ้านนายสมบัติ  
แมลงผึ้ง  บ้านเฉลียง
ทุ่ง  หมู่ที่  6 
 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

6 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เคร่ืองออกก าลังกาย  บ้านดอน
ตะเกียด  หมู่ที่  7 

ด าเนินการก่อสร้าง
หลังคาคลุมเคร่ืองออก
ก าลังกาย  จ านวน  1  
งาน  ตามแบบที่ก าหนด    
 

100,000 จากสายบ้านนางน้อย
สารินี  บ้านโคกกรวด  
หมู่ที่  8 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

7 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์  บ้านดอนตะ
เกียด  หมู่ที่  7 

ด าเนินการก่อสร้างลาน
กีฬา  คสล.  ความกว้าง  
25.00  เมตร  ความยาว  
28.00  เมตรหรือพื้นที่
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า  
700.00  ตารางเมตร    
ตามแบบที่ก าหนด   
 

355,000 บริเวณศาลา
เอนกประสงค์  บ้าน
ดอนตะเกียด  หมู่ที่  
7 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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

หมู่บ้าน  บ้านโคกกรวด  หมู่ที่  
8 
 

ด าเนินการติดต้ังระบบ
กรองน้ า  จ านวน  1  
ระบบ  และติดต้ังระบบ
แผงโซล่าเซลล์  จ านวน  
1  ระบบ  ตามแบบที่
ก าหนด     

420,000.- บริเวณประปา
หมู่บ้าน  บ้านโคก
กรวด  หมู่ที่  8 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

11 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  บ้านคลองส าราญ  
หมู่ที่  9 
 

ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ประปา  และติดต้ังระบบ
กรองน้ า  จ านวน  1  
ระบบ  และติดต้ังระบบ
แผงโซล่าเซลล์  จ านวน  
1  ระบบ  ตามแบบที่
ก าหนด     

297,000.- บริเวณประปา
หมู่บ้าน  บ้านคลอง
ส าราญ  หมู่ที่  9 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านคลองส าราญ    
หมู่ที่  9 

ด าเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร ความยาว  55.00  
เมตร  ความหนา  0.15  
เมตร  คิดเป็นพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  165.00  
ตารางเมตร  ตามแบบ 
อบต.ก าหนด   

120,000.- จากบ้านนายสัมฤทธิ์
ถึงบ้านยายจุล  บ้าน
คลองส าราญ  หมู่ที่  
9 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 โครงการขยายไหล่ทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
เฉลียงบรรพต  หมู่ที่  10 

ด าเนินการเท คสล. ความ
ยาวรวม  200.00  เมตร  
ความหนา  0.15  เมตร  
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
194.00  ตารางเมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด   

117,000.- จากบ้านนายจรวญถึง
บ้านนายสายชล  
บ้านเฉลียงบรรณพต  
หมู่ที่  10 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

14 โครงการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ า  บ้านเฉลียง
บรรพต  หมู่ที่  10 

ด าเนินการก่ออิฐบ็ลอค
แนวกันดิน  ความยาว  
105.00  เมตร  พร้อม
ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็ก
ความยาว  140.00  เมตร  
ตามแบบที่ก าหนด 
 

402,000.- จากบ้านนายมังกรถึง
บ้านนายสันติชล  
บ้านเฉลียงบรรณพต  
หมู่ที่  10 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

15 โครงการปรับปรุงวางท่อ
ระบายน้ า  บ้านเฉลียงทุ่ง  หมู่
ที่  6 

ด าเนินการวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก  จ านวน  
1  ชุด  และถมดินบริเวณ
ทางแยก  ตามแบบที่
ก าหนด 

105,000.- บริเวณทางแยก
ประปาหมู่บ้าน  บ้าน
เฉลียงทุ่ง  หมู่ที่  6 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.1  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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

รางระบายน้ า  บ้านเฉลียง
พัฒนา  หมู่ที่  11 

ด าเนินการติดต้ังฝา
ตะแกรงเหล้กรางระบาย
น้ า  ความยาว  70.00  
เมตร  ตามแบบที่ก าหนด 
 

300,000.- จากบ้านนายนิพนธ์
ถึงบ้านนายแปว บ้าน
เฉลียงพัฒนา  หมู่ที่  
11 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

17 โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ  บ้านโคกเจริญ  หมู่
ที่  12 

ด าเนินการขุดลอกสระ
เก็บน้ า  ให้มีความลึกจาก
เดิม  2.00  เมตร  
จ านวน  1  งาน  ตาม
แบบที่ก าหนด 

105,000.- บริเวณที่สาธารณะ
บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่  
12 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 3.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 
 

โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้เด็กก่อนวัย
เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเฉลียง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เกิด
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
 

30,000.- ศพด.เฉลียง อบต.เฉลียง             

2 
 

โครงการจัดหาอาหารเสริม  
(นม) 

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  มีนมส าหรับด่ืม
เพื่อสุขภาพ 
 

145,632.- ศพด.เฉลียง อบต.เฉลียง             

  เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนต้ังแต่ชั้นเด็กเล็ก
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
มีนมส าหรับด่ืมเพื่อ
สุขภาพ 
 

1,638,351.- โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในพื้นที่ต าบล
เฉลียง 

อบต.เฉลียง             

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 3.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 
 

โครงการจัดหาอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  มีอาหารกลาง
วันที่ถูกหลักอนามัย 
 

372,400.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

  เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนต้ังแต่ชั้นเด็กเล็ก
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
มีอาหารกลางวันที่ถูก
หลักอนามัย 
 

3,420,000 โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในพื้นที่ต าบล
เฉลียง 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

4 โครงการทัศนศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่
เด็กก่อนวัยเรียน  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

จัดทัศนศึกษาสวนสัตว์
นครราชสีมา  เพื่อให้เด็ก
เรียนรู้จากสถานที่จริง 

20,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

5 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
ทางด้านการจัดการศึกษา 

ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้แกค่ณะกรรมการ  
ศพด.และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง 

80,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 3.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ด้านการจัดการศึกษา 
จัดการประชุม  อบรม  
เคร่ือข่ายการศึกษา อ.คร
บุรี ในการเพิ่มพูนความรู้
เก่ียวกับงานด้าน
การศึกษา 

80,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

7 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ
เด็กปฐมวัยและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต  อ.ครบุรี 

20,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

8 โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน  
 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน ให้กับ
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในต าบล
เฉลียง 

150,000.- โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในพื้นที่ต าบล
เฉลียง 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 3.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 ค่าจัดการเรียนการสอนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเฉลียง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน  อัตราคน
ละ  850  บาท  ต่อภาค
เรียนให้แก่นักเรียน ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลียง 

129,200.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

10 ค่าหนังสือเรียนของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กต าบล
เฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเล็กต าบล
เฉลียง  อัตราคนละ  200  
บาท  ต่อคนต่อปี 

15,200.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

11 ค่าอุปกรณ์การเรียนของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก
ต าบลเฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก
ต าบลเฉลียง  อัตราคนละ  
100  บาท  ต่อภาคเรียน 

15,200.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

12 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเล็กต าบลเฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เคร่ืองแบบนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเล็กต าบล
เฉลียง  อัตราคนละ  300  
บาท  ต่อคนต่อปี 

22,800.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 3.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลเฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
เฉลียง  ในอัตราคนละ  
215  บาท  ต่อภาคเรียน 
 

32,680.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 4.1  แผนงาน  สาธารณสุข 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 
 

โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าน  พร้อมวัสดุ
และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ฯลฯ 
 

60,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

2 
 

โครงการจัดซื้อสารเคมีก าจัด
ยุงลาย (ทรายอะเบท)  

จัดซื้อสารเคมีก าจัดยุง
ลาน  (ทรายอะเบท)  
จ านวน  5,000  ซอง 
 

40,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด 
อบต.เฉลียง 

            

3 โครงการจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่น
หมอกควัน  

จัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอก
ควัน  จ านวน  36  ลิตร  
เพื่อใช้พ่นหมอกควัน
ภายในต าบล 
 

54,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

4 โครงการส่งเสริมการเต้นแอ
โรบิคเพื่อสุขภาพ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม  
ค่าจ้างเหมาผู้สอนเต้นแอ
โรบิค 
 

30,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 4.1  แผนงาน  สาธารณสุข 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 โครงการตรวจหาสารพิษใน

ร่างกาย 
จัดการอบรมห้ าความรู้
พร้อมตรวจหาสารพิษใน
ร่างกายให้กับ
กลุ่มเป้าหมายภายใน
ต าบล 
 

30,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 



-23- 
 
 
 
 
 
 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 4.2  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
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 โครงการคุมก าเนิดสุนัขและ
แมวอย่างถาวร 
 

อบรมให้ความรู้ผู้เลี้ยงสัตว์และ
บริการท าหมันให้แก่สุนัขและ
แมวภายในต าบลเฉลียง 
 

25,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

2 โครงการอุดหนุนเงินตาม
แนวพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

1. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  to be number one  (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชนหรือหมู่บ้าน) 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
3. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
4. โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
5. โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ 
6. การควบคุมโรคหนอนพยาธิ  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
7. การควบคุมโรคมาลาเรีย  ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
8. การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน  ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ 
9. โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี  สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
10. โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย 
11. การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก  ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

240,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
 4.2  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการต้านภัยยาเสพติด ด าเนินการจัดซื้อน้ ายาตรวจ
ปัสสาวะ  หรือแผ่นตรวจ
ปัสสาวะ  พร้อมวัสดุอุปกรณ์
อ่ืนๆฯ 
 

10,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

4 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคสัตว์ 

อบรมให้ความรู้กับประชาชน
เก่ียวกับการป้องกันและควบคุม
โรคสัตว์ 
 

25,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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5.  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
 5.1  แผนงาน  การเกษตร 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 
 

โครงการศึกษาดูงานการเกษตร
ของต าบลเฉลียง 

จัดการศึกษาดูงานให้กับ
ตัวแทนเกษตรกรและ
กลุ่มเป้าหมายภายใน
ต าบลเฉลียง 
 

200,000.- ตัวอย่างศูนย์การ
เรียนรู้การเกษตร / 
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น 

ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับโรคพืชและแมลง 

อบรมให้ควงามรู้เก่ียวกับ
โรคพืชและแมลง  แก่
ผู้น าชุมชน  ประชาชน  
เกษตรหมู่บ้าน ฯ 
 

25,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม 
 6.1  แผนงาน  การศึกษา 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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
และเยาวชนระดับต าบล 

จัดการอบรมให้ความรู้แก่
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลเฉลียง 
 

30,000.- ต าบลเฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

2 
 

โครงการอบรมการฝึกอบรม
อาชีพแก่เด็กและเยาวชน 

จัดการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับเด็กและเยาวชน
ภายในต าบลเฉลียง 
 

25,000.- ต าบลเฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม 
 6.3  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 โครงการกิจกรรมจิตอาสา

พระราชทาน  904 วปร. 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
ประชาชนในการ
ด าเนินงานด้านบจิตอาสา
พัฒนา 

20,000.- พื้นที่ต าบลเฉลียงและ
ภายในเขตอ าเภอคร
บุรี 

ส านักปลัด 
อบต.เฉลียง 

            

1 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลเฉลียง 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
2.เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ด้านสุขภาพ 
3.เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุ
รู้และน าวิธีการดูแล
สุขภาพ 

100,000.- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต / หรือสถานที่
อ่ืนตามที่ผู้จัด
เห็นสมควร 

อบต.เฉลียง             

2 
 

โครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่ม
แม่บ้านต าบลเฉลียง 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม
รายได้กับครอบครัว 
2.เพื่อเป็นการใช้เวลาว่าง
ในกลุ่มแม่บ้านให้เป็น
ประโยชน์ 
3.เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ในอาชีพต่างๆ 

30,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

3 โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม
แม่บ้านต าบลเฉลียง 

1.เพื่อใหแ้ม่บ้านน า
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากลุ่ม 
2.เพื่อให้น าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
ประโยชน์ 

200,000.- กลุ่มแม่บ้านตัวอย่าง 
/ กลุ่มแม่บ้านดีเด่น / 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

อบต.เฉลียง             

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม 
 6.3  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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

ผู้สูงอายุ 
เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับ
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ  
ที่มีอายุ  60  ปีบริบูรณ ์
 

12,787,200 ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

5 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริการ
ประชาชน และรับทราบ
ถึงปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที ่
 

25,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

6 โครงการส่งเคราะห์เงินยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ต าบลเฉลียง 

เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  ที่แพทย์
ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว 
 

60,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

7 โครงการส่งเคราะห์เงินยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการต าบลเฉลียง 

เพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่ผู้พิการที่มีสทิธิ์ตาม
หลักเกณฑ ์
 

2,976,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม 
 6.3  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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

ไท้องค์ราชัน 
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้ ยากจนใน
พื้นที่ต าบลเฉลียง 
 

30,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

9 โครงการอบรมต้านภัยยาเสพ
ติด 

จัดการอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนเกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด 
 

30,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด 
อบต.เฉลียง 

            

10 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ  
ประจ าปีงบประมาณ  
2564 

30,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด  
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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7.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 
 7.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 
 

โครงการการทบทวน อปพร.
ต าบลเฉลียง 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อปพร.ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
2.เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

80,000.- 
 
 

อบต.เฉลียง / ศูนย์
ฝึกอบรม 

ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

2 
 

โครงการเฝ้าระวัง 7 วัน
อันตรายช่วงเทศกาลส าคัญ
ต่างๆ 

ต้ังด่านความปลอดภัยใน
การขับขี่ร่วมกับ
หน่วยงานราชการและ
ผู้น าชุมชน  เพื่อเป็นการ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ได้อย่างท่วงที 
 

10,000.- บริเวณหน้าที่ท าการ  
อบต.เฉลียง 

อบต.เฉลียง             

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการดับเพลิงเบื้องต้น 
 

อบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนและประชาชนใน
ต าบลเฉลียง  ในการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 
 

25,000.- อบต.เฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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7.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน 
 7.1  แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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

และเยาวชนเกี่ยวกับ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
 

30,000.- 
 
 

ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

5 โครงการฝึกทักษะลอยตัว
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เด็กอายุต้ังแต่ 8 ปีขึ้นไป 
ของต าบลเฉลียง  
สามารถลดอันตราย จาก
การจมน้ า และเพิ่มทักษะ
ในการลอยตัว การ
ช่วยเหลือตนเองจากการ
จมน้ า 
 

30,000.- อบต.เฉลียง อบต.เฉลียง             

6 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

จัดการอบรมและร่วม
กิจกรรมในการป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

20,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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8.  ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 8.1  แผนงาน  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 
 

โครงการประเพณีลอยกระทง จัดงานสืบสานประเพณี
ลอยกระทงต าบลเฉลียง 

80,000.- สวนสุขภาพต าบล
เฉลียง / คลอง
ธรรมชาติล าแชะ 
 

อบต.เฉลียง             

2 
 

โครงการประเพณีสงกรานต์ จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์  รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ 
 

50,000.- หอประชุมสวน
สุขภาพบ่อหุบ 
 

อบต.เฉลียง             

3 โครงการอยู่ปริวาสกรรมวัด
สุวรรณบรรพต(เขาถ้ าวัวแดง) 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอัน
ดีงามของคนในชุมชน  
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
ถือศีล บ าเพ็ญบุญ 
 

10,000.- วัดสุวรรณบรรพต
(เขาถ้ าวัวแดง) 

อบต.เฉลียง             

4 โครงการจัดแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต าบล
เฉลียง 

จัดการแข่งขันกีฬา
ส าหรับเด็ก  เยาวชน  
ประชาชนในต าบลเฉลียง  
ในการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านการกีฬา 
 

500,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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8.  ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 8.1  แผนงาน  ศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 โครงการส่งเสริมทักษะกีฬา จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับ

ประชาชนในต าบลได้ใช้
ซ้อมกีฬา  เพื่อส่งเสริม
ความเป็นยอดด้านการ
กีฬา 
 

60,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

6 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีเทิดทูนวีรกรรม
อ าเภอครบุรี 

จัดซุ้มงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
เทิดทูนท้าวสุรนารี  แสดง
ถึงอรรตลักษณ์ของต าบล
เฉลียง 
 

80,000.- หน้าที่ว่าการ
อ าเภอครบุรี 

อบต.เฉลียง             

7 โครงการ to be number 
one 

สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออกก าลัง
กาย 

30,000.- ต าบลเฉลียง กองการศึกษา
อบต.เฉลียง 

            

8 โครงการแข่งขันกีฬา  อบต.
สัมพันธ ์

จัดการแข่งขันกีฬา  อบต.
สัมพันธ์ของ  อบต.ในเขต
พื้นที่อ าเภอครบุรี 
 

350,000.- อบต.ในเขตพื้นที่
อ าเภอครบุรี 

กองการศึกษา
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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10.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  คุณภาพ 
 10.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 
 

โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีด
ความสามารถ 

จัดการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถให้กบั
องค์กร 
 

180,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด 
อบต.เฉลียง 

            

2 
 

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูน
ศักยภาพ 

ศึกษาดูงาน และเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยกภาพของ
หน่วยงาน 
 

400,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

3 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ประชาชนต่อการให้บริการของ
อบต.เฉลียง 

เพื่อให้ทราบถงึความพึง
พอใจของประชาชนใน
การรับบริการจาก  อบต.
เฉลียง 
 

25,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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10.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  คุณภาพ 
 10.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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

การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

10,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

5 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

ด าเนินการฝึกอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
ทั่วไปและระเบียบ
เก่ียวกับท้องถิ่นให้กับผู้น า
ชุมชน 
 

25,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

6 โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน  
สร้างความมั่นคง  สามคัคี  
ปรองดอง 

จัดการอบรมให้ความรู้
และจัดกิจกรรม  
โครงการปกป้องเทิดทูน
สถาบัน  สร้างความมั่นคง  
สามัคคี  ปรองดอง 
 

30,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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10.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  คุณภาพ 
 10.1  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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

ไทย 
เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงาน ลูกจ้าง ได้ท า
กิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย 
 

20,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

8 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ 

ปลูกจิตส านึกให้กับ
ประชาชนต าบลเฉลียง 
พนักงานส่วนต าบลให้
ตระหนักถึงวันส าคัญของ
ชาติ   
 

20,000.- ต าบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

9 โครงการจัดงานรัฐพิธี  
 

อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี ได้แก่ 
1.1 งานเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 
5 ธันวามหาราช 
1.2 งานวันแมแ่ห่งชาติ 
      12 สิงหาคม 
1.3 วันปิยมหาราช 

20,000.- อ าเภอครบุรี อบต.เฉลียง             

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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11.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 11.1  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 
 

โครงการบริหารจัดการขยะ 1.เพื่อใหป้ระชาชนใน
ต าบลเฉลียงมีความรู้
เก่ียวกับขยะประเภทต่าง 
ๆตลอดจนทราบถึงปัญหา
และผลกระทบที่เกิดจาก
ขยะ 
2.เพื่อให้มคีวามรู้เก่ียวกับ
วิธีการลดปริมาณขยะ 
วิธีการคัดแยก การน า
กลับมาใชใ้หม ่
3.เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับวิธีการ
ก าจัดขยะประเภทต่าง ๆ
อย่างถูกวิธี 
 

50,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

2 โครงการคัดแยกขยะภายใน
ครัวเรือน  หมู่ที่  11 

จัดหาภาชนะเพื่อใช้
ส าหรับคัดแยกขยะ
ภายในหมู่บ้าน 
 

200,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

3 โครงการคลองสวย  น้ าใส ด าเนินก าจัดวัชพืชในล า
คลองสาธารณะ  ในพื้นที่
ต าบลเฉลียง 
 

50,000.- ต าบลเฉลียง ส านักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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11.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 11.2  แผนงาน  การเกษตร 
ล า 

ดับท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานท่ีด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 
 

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่ของ
แผ่นดิน  และในวันส าคัญต่างๆ 

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
ให้แก่แผ่นดิน 
2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
3.เพื่อปลูกจิ ตส านึกแก่
เด็กเยาวชนให้รักป่า รัก
แผ่นดิน 
 

30,000.- พื้นที่
สาธารณประโยชน์
ภายในต าบลเฉลียง 

อบต.เฉลียง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 



-39- 
 
 
 
 
 
 
ล า 

ดับท่ี 
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

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 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
สแกนเนอร์ส าหรับงาน
เก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ  แบบที่  1 
จ านวน  1  เคร่ือง 
 

17,000.- ส านักปลัด             

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เคร่ืองพ่นหมอกควัน  
จ านวน  1  เคร่ือง 
 

59,000.- ส านักปลัด             

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เคร่ืองถ่ายเอกสาร
ระบบดิจิตอล  ขาว-ด า  
จ านวน  1  เคร่ือง 
 

90,000.- กองคลัง             

4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เคร่ืองเคลือบเอกสาร  
จ านวน  1  เคร่ือง 

10,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

ชุดเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง 
ขนาดกลาง  จ านวน  1  
ชุด 
 

150,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

 

เก้าอ้ีส านักงาน  ส าหรับ
ครู / ผู้ดูแลเด็ก  
จ านวน  1  ตัว 
 

2,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 



-40- 
 
 
 
 
 
 
ล า 

ดับท่ี 
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2563 พ.ศ.  2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจกสูง  จ านวน  1  
หลัง 
 

7,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้โชว์บานกระจก  
จ านวน  1  หลัง 
 

8,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เอนกประสงค์  
ส าหรับเก็บวัสดุสิ่งของฯ  
จ านวน  1  หลัง 
 

10,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เคร่ืองกรองน้ า  ระบบ  
ro  จ านวน  1  ระบบ 

70,000.- กอง
การศึกษาฯ 

 

            

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะพับเอนกประสงค์ 
จ านวน  2  โต๊ะ 

2,000.- กอง
การศึกษาฯ 

 

            

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เตียงพร้อมที่นอน 
จ านวน  1  ชุด 

5,000.- กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 


