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  อาศัยอํานาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  26  (2) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี ้  ให้ปิดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   
 

บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลเฉลียง  ได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  
เรียบร้อยแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2561  ข้อ  26  (2)  จึงประกาศใช้แผนการดําเนินงาน  ประจําปี
งบประมาณ  2565  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
         ลงชื่อ 
                              (นางสาวชุดาภา  สังฆะมณี) 
                                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเฉลียง  ปฏิบัติหน้าที่ 
                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเฉลียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเฉลียง  ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2565  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนสามปี  และแผนการ
ดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณนั้นๆ  แผนปฏิบัติการ
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ทั้งหมดท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณนั้น  ทําให้แนวทางการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติและลดความซ้ําซ้อนของโครงการ  และเพ่ือควบคุมการ
ดําเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลเฉลียง 
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1.1 บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ .ศ.2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง  
การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2542   ได้บัญญัติให้
มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอํานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทําขึ้น
เพ่ือให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวาง
ขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น  และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร  และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล   

องค์การบริหารส่วนตําบลเฉลียง  ได้จัดทําแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง  5  ปี  (2561 
– 2565)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี  โดยครอบคลุมระยะเวลา  5  ปี โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเฉลียง  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
เฉลียง  จึงได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี  พ.ศ.2564  ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก 
“แนวทางการพัฒนา ” เป็น  “แผนงาน ” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2 / ว 5797  ลงวันที่  10  ต.ค.  59  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  / 
โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเฉลียงขึ้น  และเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการต่างๆ  ที่ได้รับการ
อนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณ       พ.ศ.  2564  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  และมีการประสานและบูรณา
การการทํางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / โครงการในแผนการ
ดําเนินงาน  เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเฉลียง  มุ่งหวังว่า 
แผนการดําเนินงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการการติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ใช้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  1 
บทน า 
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วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  แผนการดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนา  ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณนั้นๆ  เพ่ือให้แนวทางใน
การดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  ลดความ
ซ้ําซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงาน  และจําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน / 
โครงการในแผนการดําเนินงาน 
 2.  แผนการดําเนินงานจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3.  แผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา  ที่บรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก 
  3.1  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ) 
  3.2  โครงการ  กิจกรรมการพัฒนาขององค์กรแปครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ  ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ  
(ถ้ามี) 
  3.4  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด  หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
  3.5  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์
ในการประสานการดําเนินงานในพื้นท่ี 
 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้กําหนดให้จัดทําแผนการดําเนินงานตามข้อ  26  และข้อ  
27  การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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 (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ 27  แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม 

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผนการดําเนินงานแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จ  ภายใน  30  วัน  นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณ
เพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน  / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ  (โดยให้จัดทําเป็นแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1,2,3,4,......) 

ร่างแผนการดําเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแผนงานของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสี่ปี  โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  ส่วน  คือ 

ส่วนที่  1  บทนํา 
1.1  บทนํา 
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
1.3  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1.4  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ 
2.1  บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรดังต่อไปนี้ 
  1.  บรรลุจุดมุ่งหมาย  (Attention  Of  Objective)  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง  
เพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดให้  การกําหนดจุมุ่งหมายจึงเป็นงานแรกของการวางแผน  ถ้าจุดมุ่งหมายที่
กําหนดมีความแจ่มชัดที่จะช่วยให้การาบริหารแผน  มีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิด
ผลดี 
  2.  ประหยัด  (Economical  Operation)  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา  เพ่ือคิดวิธีการให้
องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆให้มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมที่ดําเนินการมีความ
ต่อเนื่องกัน  ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆที่ทํา  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆอย่าง
คุ้มค่า  นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดีก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 
  3.  ลดความไม่แน่นอน  (Reduction  Of  Uncertainty)  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนใน
อนาคตลง  เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่แท้จริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว  ทําการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต  และได้หา
แนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น 
  4.  เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  (Basic  Of  Control)  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กําหนดหน้าที่การ
ควบคุมข้ึน  ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก  เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการคู่กัน อาศัยซึ่งกัน
และกัน  กล่าวได้ว่าแผนกําหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติในหน้าที่การควบคุม 
  5.  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์  (Encourrages  Innovation  And  Creativity)  การ
วางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ  และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่และความคิดสร้างสรรค์  ทั้งนี้เนื่องจาก
ขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทํางานด้านการวางแผน  ทําให้เกิดความคิดใหม่ๆ
และความคิดสร้างสรรค์  นํามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร 
  6.  พัฒนาแรงจูงใจ  (Improves  Motivation)  ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความ
ร่วมแรงร่วมใจกันในการทํางานของผู้บริหาร   และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย  เพราะเขารู้
อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง  นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดี
สําหรับผู้บริหารในอนาคต 
  7.  พัฒนาการแข่งขัน  (Improves  Competitive  Strength)  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ  ทําให้
องค์กรมีการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะ
เกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทํางาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  ปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในอนาคต 
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  8.  ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี  (Better  Coordination)  การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่อง
เอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร  ทําให้กิจกรรมต่างๆท่ีจัดวางไว้  มุ่งไปที่จุดหมายเดียวกัน  มีการจัด
ประสานงานในฝ่ายต่างๆ  ขององค์กร  เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2   
บัญชีโครงการและกิจกรรม 
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ /กิจกรรม/
งบประมาณโดยนาเสนอ ดังนี้ 

2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
แบบ ผด .01 เป็นแบบบัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.  2565  ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ /แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด  จํานวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด  หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ  ผด .01  นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ 
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจานวนโครงการที่ดําเนินการ  การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  
จํานวนงบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเม่ือลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว  จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยการลงยุทธศาสตร์และ
แผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมดจะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ  (100) 
 

2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  (แบบ ผด. 02) 
แบบ  ผด.02  เป็นแบบบัญชีโครงการ  / งบประมาณ  แผนการดําเนินงาน  ประจําปี 

งบประมาณ  พ.ศ.  2565  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดง  แผนงาน  โดยมีลําดับที ่/โครงการ / 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  / งบประมาณ  (บาท) / สถานที่ดําเนินการ / หน่วยงานรับผิดชอบหลัก / 
ปีงบประมาณและเดือนโดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการและกิจกรรม 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการหลัก 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
- 
1 

 
- 

33.33 

 
- 

30,000.- 

 
- 

20.00 

 
อบต.เฉลียง    1.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 

   1.2 แผนงาน  การเกษตร 
รวม 1 33.33 30,000.- 20.00  

2.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
   2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 20 28.16 5,783,000.- 14.93 อบต.เฉลยีง 
  2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 1 100.00 100,000.- 100.00  

รวม 21 29.57 5,883,000.- 15.19  
3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา      
   3.1 แผนงาน  การศึกษา 
   3.2 แผนงาน  การเคหะและชมุชน 

14 
- 

70.00 
- 

6,433,211.- 
- 

80.74 
- 

อบต.เฉลยีง 

รวม 14 70.00 6,433,211.- 80.74  
4.ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข      
   4.1 แผนงาน  สาธารณสุข 
   4.2 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

6 
- 

54.54 
- 

65,000.- 
- 

 

8.26 
- อบต.เฉลยีง 

รวม 6 54.54 65,000.- 8.26  
 
 
 
 

แบบ  ผด.01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการหลัก 

5.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม      
   5.1 แผนงาน  การเกษตร 
 

2 28.57 220,000.- 2.62 
อบต.เฉลยีง 

รวม 2 28.57 220,000.- 2.62  
6.ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม      
   6.1 แผนงาน  การศึกษา 
   6.2 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
 

3 
10 

100.00 
83.33 

55,000.- 
16,318,200.- 

30.55 
100.60 อบต.เฉลยีง 

รวม 13 76.92 16,373,200.- 99.53  
7.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
   7.1 แผนงาน  สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
 

5 71.42 150,000.- 37.03 อบต.เฉลยีง 

รวม 5 71.42 150,000.- 37.03  
8.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา      
   8.1 แผนงาน  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

8 80.00 1,100,000.- 70.73 อบต.เฉลยีง 

รวม 8 80.00 1,100,000.- 70.73  
 
 
 
 

แบบ  ผด.01 



 
-9- 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการหลัก 

9.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  พาณิชยกรรม      

   9.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป - - - - อบต.เฉลยีง 

รวม - - - -  
10.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ      
   10.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
   10.2 แผนงาน  การศึกษา 

6 
2 

37.50 
100.00 

578,000.- 
200,000.- 

39.02 
100.00 

อบต.เฉลยีง 

รวม 8 50.00 778,000.- 52.53  
11.ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม      
   11.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
   11.2 แผนงาน  การเกษตร 

1 
2 

14.28 
100.00 

50,000.- 
50,000.- 

4.62 
100.00 

อบต.เฉลยีง 

รวม 3 37.50 100,000.- 8.84  
12.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียวและบริการ      
   12.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป 
 

- - - - อบต.เฉลยีง 

รวม - - - -  
รวมท้ังสิ้น 81 44.22 31,132,411.- 39.23  

 
 

แบบ  ผด.01 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  1.2 แผนงานการเกษตร 
ล า 

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 

 
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 

 
ดําเนินการจัดทํากิจกรรม
ที่สอดคล้องกับโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนือ่งมาจากพระราชดําริ
ฯ 
 

 
30,000 

 
ตําบลเฉลียง 

 
สํานักปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองที่น่าอยู ่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า 

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านโคกกรวด  หมู่
ที่  8 

ดําเนินการก่อสร้างถนน  
คสล. ความกวา้ง 4.00  
เมตร  ความยาว  90.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  พื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 360.00  ตาราง
เมตร  ตามแบบทีก่ําหนด  
  

248,000.- สายจากบ้านนายสอง
ถึงอ่างเก็บน้ําโคก
กรวด  บ้านโคกกรวด  
หมู่ที่  8 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

2 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านโคกแขวน  
หมู่ที่  5 

ดําเนินการก่อสร้างถนน  
คสล. ความกวา้ง 5.00  
เมตร  ความยาว  150.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  พื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  750.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบทีก่ําหนด 
   

499,000.- สายบริเวณรอยต่อ
ถนน  คสล.เดิมถึง
สามแยกถนนลาดยาง  
บ้านโคกแขวน  หมู่ที่  
5 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล า 

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บ้านคลองสําราญ  
หมู่ที่  9 

ดําเนินการก่อสร้างถนน  
คสล. ความกวา้ง 5.00  
เมตร  ความยาว  30.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  พื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า  150.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบทีก่ําหนด 

105,000.- บริเวณซอยคึกฤทธิ์
จากรอยต่อถนน  
คสล.เดิม  บ้านคลอง
สําราญ หมู่ที ่9 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านดอนตะเกียด    
หมู่ที่  7 

ดําเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.   ช่วงที่  1  ถนนกว้าง
เฉลี่ย 4.50 เมตร ความยาว  
117.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร  ช่วงที่  2  
ถนนกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  150.00  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือ
พื้นที่ดําเนินงานรวม976.50  
ตารางเมตร  ตามแบบ 
อบต.กําหนด   

620,000.- สายจากบ้านนาง
สนอง  บ้านดอนตะ
เกียด  หมู่ที่  7 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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  บ้านเฉลียงใหญ ่   
หมู่ที่  1 

ดําเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร ความยาว  150.00  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  
เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินงานไม่น้อยกวา่  
750.00  ตารางเมตร  
ตามแบบ อบต.กําหนด  
  

499,000 สายจากรอยตอ่ถนน  
คสล.เดิม  บ้านเฉลียง
ใหญ่  หมู่ที ่ 1 
 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

6 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต  บ้านเฉลียง
ทุ่ง  หมู่ที่  6 

ดําเนินการก่อสร้างถนน
แอสฟัลต์  กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่
น้อยกว่า 1,000.00 
ตารางเมตร ตามแบบที่
กําหนด    
 

400,000 สายบริเวณท่อลอด 
บ้านเฉลียงทุ่ง  หมู่ที ่ 
6 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าํ  

บ้านหนองหว้า  หมู่ที่  3 
 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้าํ  คสล. กว้าง 
0.60 เมตร ลึก 0.60 
เมตร ยาวรวม 136.00 
เมตร ตามแบบที่กาํหนด   
   
 

232,000.- จากบา้นนายบุญลือ 
อังกระโทก ถึงบ้าน
นายสุระกจิ สระกระ
โทก  บ้านหนองหว้า  
หมู่ที่  3 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

8 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม
เครื่องออกกําลังกาย  บ้าน
เฉลียงโคก  หมู่ที ่ 2 
 

ดําเนินการก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็ก จํานวน  1  
งาน  ตามแบบที่กาํหนด  
 
    

120,000.- บริเวณศาลาหมู่บ้าน  
บ้านเฉลียงโคก  หมู่ที่  
2 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  

บ้านคลองสําราญ  หมู่ที่  9 
ดําเนินการซ่อมแซมโดย
การลงหินคลุก (บดอัด
แน่น)  กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 310.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,085.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบ อบต.
กําหนด   

160,000.- จากถนนลาดยางสาย
กลางบ้านถึงบ้านชา่ง
รัน บ้านคลองสําราญ  
หมู่ที่ 9 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

10 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  
บ้านโคกกรวด  หมู่ที่  8 

ดําเนินการซ่อมแซมโดย
การลงหินคลุก (บดอัด
แน่น)  กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือ
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 1,500.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบ อบต.
กําหนด   

224,000.- จากไร่นายซ่อนถึง
บริเวณสามแยก  
บ้านโคกกรวด หมู่ที ่ 
8 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

รางระบายน้ํา  บา้นเฉลียง
บรรพต  หมู่ที่  10 

ดําเนินการติดตั้งฝา
ตะแกรงเหล็ก  กวา้ง 
1.00 เมตร ยาว 60.00  
เมตร  ตามแบบทีก่ําหนด 
 
 

420,000.- จากบา้นนายจรวญถึง
บ้านนายสายชล บ้าน
เฉลียงบรรพต  หมู่ที่  
10 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

12 โครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก
รางระบายน้ํา  บา้นเฉลียง
พัฒนา  หมู่ที่  11 

ดําเนินการติดตั้งฝา
ตะแกรงเหล็ก  ความยาว
รวม 52.00  เมตร  ตาม
แบบที่กําหนด 
 
 

350,000.- จากบา้นนายแลถึง
บ้านนายแปว      
บ้านเฉลียงพัฒนา  
หมู่ที่  11 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการปรับปรุงฝาตะแกรง

เหล็กรางระบายน้าํ  บ้าน
เฉลียงโคก  หมู่ที ่ 2 

ดําเนินการปรับปรุงโดย
เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็ก  
กว้าง 0.54 เมตร ยาว 
100.00  เมตร  ตามแบบ
ที่กําหนด 
 
 

309,000.- จากหนา้ร้านตี๋ถึงสาม
แยกหนา้โบสถว์ัดท่า
ศิลาอาสน์ บา้น
เฉลียงโคก  หมู่ที ่ 2 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

14 โครงการปรับปรุงลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านเฉลียงบรรพต  
หมู่ที่  10 

ดําเนินการเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก  พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า  42.00  ตาราง
เมตร  ตามแบบทีก่ําหนด 
 
 

35,000.- บริเวณศาลา
เอนกประสงค์บ้าน
เฉลียงบรรพต  หมู่ที่ 
10 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

เอนกประสงค์  บ้านเฉลยีง
พัฒนา  หมู่ที่ 11 

ดําเนินการปรับปรุงศาลา
เอนกประสงค์  จํานวน  
1  งาน  ตามแบบที่
กําหนด 
 
 

200,000.- ศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านเฉลียงพัฒนา  
หมู่ที่  11 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

16 โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านเฉลียงโคก  
หมู่ที่ 2 

ดําเนินการขยายไหล่ทาง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
181.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
90.50 ตารางเมตร    
ตามแบบที่กาํหนด 
 
 

80,000.- สายจากบ้านนาย
สามารถถึงบ้านนาย
เกลี้ยง  บ้านเฉลยีง
โคก  หมู่ที ่2 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการเสริมไหล่ทาง  บ้าน

โคกเจริญ  หมู่ที ่12 
ดําเนินการขยายไหล่ทาง
ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 
640.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมส่วน
ขยาย  40.00  ตาราง
เมตร  หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  
680.00 ตารางเมตร    
ตามแบบที่กาํหนด 

400,000.- สายจากสี่แยกโคก
เจริญถึงถนนลาดยาง
สายครบุรี - เสิงสาง 
บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 
12 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

18 โครงการเจาะบ่อบาดาล     
บ้านเฉลียงโคก  หมู่ที่ 4 

ดําเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาล จาํนวน 1 บ่อ 
และติดต้ังระบบสูบน้ํา
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
จํานวน 1 งาน   ตาม
แบบที่กําหนด 

462,000.- บริเวณประปา
หมู่บ้าน  บ้านเฉลยีง
โคก หมู่ที่ 4 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่ 12 
ดําเนินการติดตั้งไฟแสง
สว่างด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์  จํานวน 1 
งาน ตามแบบทีก่ําหนด 
 

100,000.- บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 
12 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

20 โครงการปรับปรุงระบบประปา
บาดาล บา้นหนองหว้า  หมู่ที ่
3 

ดําเนินการติดตั้งแผงโซล่า
เซลล์  จํานวน 1 งาน 
และวางท่อส่งน้ํา pvc ชั้น 

13.5  ขนาด  ø 1½  

จํานวน 1 งาน  ตามแบบ
ที่กําหนด 
 

320,000.- บริเวณบ่อบาดาล
โกรกหนองหว้า  บา้น
เฉลียงโคก หมู่ที่ 4 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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2.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.2  แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 
ล า 

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา

สาธารณะ  บ้านเฉลยีงทุ่ง หมู่ที่ 
6 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค  ในการ
ดําเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  พร้อม
ติดต้ังไฟแสงสว่าง  
จํานวน 1 งาน ตาม
มาตรฐาน  กฟภ. 
 

100,000.- บ้านเฉลียงทุ่ง      
หมู่ที่ 6 
 

กองช่าง 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
ตําบลเฉลียง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เกิด
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง 
 

20,000.- ศพด.เฉลียง อบต.เฉลียง             

2 
 

โครงการจัดหาอาหารเสริม  
(นม) 

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  มีนมสําหรับดื่ม
เพื่อสุขภาพ 
 

172,458.- ศพด.เฉลียง อบต.เฉลียง             

  เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
มีนมสําหรับดื่มเพื่อ
สุขภาพ 

1,561,703.- โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในพื้นที่ตําบล
เฉลียง 

อบต.เฉลียง             

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
สําหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  มีอาหารกลาง
วันที่ถูกหลกัอนามยั 
 

463,050.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

  เพื่อสนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 
มีอาหารกลางวันที่ถกู
หลักอนามยั 

3,423,000 โรงเรียนระดับประถม
ศึกษาในพื้นที่ตําบล
เฉลียง 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

4 โครงการทัศนศึกษาเพื่อสร้าง
เสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่
เด็กก่อนวยัเรียน  ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดทัศนศึกษาสวนสัตว์
นครราชสีมา  เพื่อให้เด็ก
เรียนรู้จากสถานทีจ่ริง 

30,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการจัดการศึกษา 

จัดการประชุม  อบรม  
เครือข่ายการศึกษา อ.คร
บุรี ในการเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกบังานด้าน
การศึกษา 

50,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 



-24- 
 
 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
 3.1  แผนงาน  การศึกษา 
 
ล า 

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ

เด็กปฐมวัยและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต  อ.ครบุรี 

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

            

7 โครงการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน  
 

อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนบ้าน
เฉลียง (คุรุราษฎร์บํารุง) 

50,000.- โรงเรียนบ้านเฉลียง 
(คุรุราษฎร์บํารุง) 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

  อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนบ้านทุ่ง
แขวน 

50,000.- โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

  อุดหนุนงบประมาณตาม
โครงการจัดแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนบ้าน
หนองหว้าดอนตะเกียด 

50,000.- โรงเรียนบ้านหนอง
หว้าดอนตะเกียด 

กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าจัดการเรียนการสอนของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเฉลียง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน  อัตราคน
ละ  850  บาท  ต่อภาค
เรียนให้แก่นักเรียน ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลียง 

153,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

9 ค่าหนังสือเรียนของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กตําบล
เฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียนของนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเล็กตําบล
เฉลียง  อัตราคนละ  200  
บาท  ตอ่คนต่อป ี

18,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

10 ค่าอุปกรณ์การเรียนของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก
ตําบลเฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียนของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็ก
ตําบลเฉลียง  อัตราคนละ  
100  บาท  ต่อภาคเรียน 

18,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

11 ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเล็กตําบลเฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่อง 
แบบนักเรียนศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กเล็กตําบลเฉลียง  
อัตราคนละ  300  บาท  
ต่อคนต่อปี 

27,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเฉลียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
เฉลียง  ในอัตราคนละ  
215  บาท  ต่อภาคเรียน 
 

27,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

13 โครงการปรับสภาพภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเฉลียง 

ดําเนินการปรับสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน  1  งาน  
ตามแบบที่กาํหนด 

100,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

14 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเฉลียง 

ดําเนินการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น  จํานวน  1  งาน  
ตามแบบที่กาํหนด 

200,000.- ศพด.เฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 
 

โครงการจัดซ้ือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าน  พร้อมวัสดุ
และอุปกรณ์อื่นๆ  ฯลฯ 
 

150,000.- ตําบลเฉลียง สํานักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

2 
 

โครงการจัดซ้ือสารเคมีกําจัด
ยุงลาย (ทรายอะเบท)  

จัดซื้อสารเคมีกําจัดยุง
ลาน  (ทรายอะเบท) 
 

 ตําบลเฉลียง สํานักปลัด 
อบต.เฉลียง 

            

3 โครงการจัดซ้ือน้ํายาเคมีพ่น
หมอกควัน  

จัดซื้อน้ํายาเคมีพ่นหมอก
ควัน  เพื่อใช้พ่นหมอก
ควันภายในตําบล 
 

 ตําบลเฉลียง สํานักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการตรวจหาสารพิษใน

ร่างกาย 
จัดการอบรมห้าํความรู้
พร้อมตรวจหาสารพิษใน
ร่างกายใหก้ับ
กลุ่มเป้าหมายภายใน
ตําบล 

20,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

5 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคสัตว์ 

อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ป้องกันและควบคุมโรค
สัตว์ 

25,000.- ตําบลเฉลียง สํานักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

6 โครงการต้านภัยยาเสพติด ดําเนินการจัดการอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชนและ
ประชาขนที่สนใจ 
 

20,000.- ตําบลเฉลียง สํานักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
ของตําบลเฉลียง 

จัดการศึกษาดูงานใหก้ับ
ตัวแทนเกษตรกรและ
กลุ่มเป้าหมายภายใน
ตําบลเฉลียง 
 

200,000.- ตัวอยา่งศูนย์การ
เรียนรู้การเกษตร / 
กลุ่มเกษตรกรดีเด่น 

สํานักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัโรคพืชและแมลง 

อบรมให้ควงามรู้เกี่ยวกับ
โรคพืชและแมลง  แก่
ผู้นําชุมชน  ประชาชน  
เกษตรหมู่บ้าน ฯ 
 

20,000.- ตําบลเฉลียง สํานักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
และเยาวชนระดับตําบล 

จัดการอบรมให้ความรู้แก่
สภาเด็กและเยาวชน
ตําบลเฉลียง 
 

10,000.- ตําบลเฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

2 
 

โครงการอบรมการฝึกอบรม
อาชีพแก่เด็กและเยาวชน 

จัดการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับเด็กและเยาวชน
ภายในตําบลเฉลียง 
 

25,000.- ตําบลเฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

3 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม เด็กและเยาวชน
ตําบลเฉลียง 

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีให้แก่
เยาวชนตําบลเฉลียง 

20,000.- ตําบลเฉลียง กองการศึกษา 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
ดําเนินงานด้านบจิตอาสา
พัฒนา 

20,000.- พื้นที่ตําบลเฉลียงและ
ภายในเขตอาํเภอคร
บุรี 

สํานักปลัด 
อบต.เฉลียง 

            

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุตําบลเฉลียง 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ด้านสุขภาพ 
 

100,000.- ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต / หรอืสถานที่
อื่นตามที่ผู้จัด
เห็นสมควร 

อบต.เฉลียง             

3 โครงการอบรมอาชีพใหแ้ก่กลุ่ม
แม่บ้านตําบลเฉลยีง 

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม
รายได้กับครอบครัว 
2.เพื่อเป็นการใช้เวลาวา่ง
ในกลุ่มแม่บ้านให้เป็น
ประโยชน ์

20,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

4 โครงการศึกษาดูงานกลุ่ม
แม่บ้านตําบลเฉลยีง 

1.เพื่อให้แม่บ้านนํา
ความรู้ที่ได้ไปพัฒนากลุ่ม 
2.เพื่อให้นําความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้
ประโยชน ์

200,000.- กลุ่มแม่บ้านตวัอยา่ง 
/ กลุ่มแม่บา้นดีเด่น / 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

อบต.เฉลียง             

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพให้แก่

ผู้สูงอาย ุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินรองรับ
การจัดสวัสดิการผู้สูงอาย ุ 
ที่มีอาย ุ 60  ปีบริบูรณ์ 
 

12,835,200 ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

6 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อออกใหบ้ริการ
ประชาชน และรับทราบ
ถึงปัญหาความตอ้งการ
ของประชาชนในพื้นที ่
 

25,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

7 โครงการส่งเคราะห์เงินยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ตาํบลเฉลียง 

เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  ที่แพทย์
ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว 
 

60,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

8 โครงการส่งเคราะห์เงินยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการตําบลเฉลียง 

เพื่อรองรับการจัด
สวัสดิการเบี้ยความพิการ
ให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ์ตาม
หลักเกณฑ ์
 

2,988,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 



-33- 
 
 
 
 
 
 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคม 
 6.2  แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 
ล า 

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิด

ไท้องค์ราชัน 
ดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ในการซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้ ยากจนใน
พื้นที่ตําบลเฉลียง 
 

40,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

10 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ

ดําเนินการจัดกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ  
ประจําปีงบประมาณ  
2565 

30,000.- ตําบลเฉลียง สํานักปลัด  
อบต.เฉลียง 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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.
ตําบลเฉลียง 

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อปพร.ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
2.เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

80,000.- 
 
 

อบต.เฉลียง / ศูนย์
ฝึกอบรม 

สํานักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

2 
 

โครงการเฝ้าระวัง 7 วัน
อันตรายช่วงเทศกาลสําคัญ
ต่างๆ 

ตั้งด่านความปลอดภยัใน
การขับขี่ร่วมกับ
หน่วยงานราชการและ
ผู้นําชุมชน  เพื่อเป็นการ
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน
ได้อย่างท่วงที 

10,000.- บริเวณหน้าที่ทําการ  
อบต.เฉลียง 

อบต.เฉลียง             

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการดับเพลิงเบื้องต้น 
 

อบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนและประชาชนใน
ตําบลเฉลียง  ในการ
ดับเพลิงเบื้องต้น 
 

20,000.- อบต.เฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการฝึกทักษะลอยตัว

ป้องกันเด็กจมน้ํา 
จัดการอบรมให้ความรู้แก่
เด็กและเยาวชนของ
ตําบลเฉลียง  ในการลด
อันตราย จากการจมน้าํ 
และเพิ่มทักษะในการ
ลอยตัว การชว่ยเหลือ
ตนเองจากการจมน้าํ 
 

20,000.- อบต.เฉลียง อบต.เฉลียง             

5 โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน  
สร้างความมั่นคง  สามัคคี
ปรองดอง 

จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและ
เยาวชนและประชาชนใน
การปกปอ้งเทิดทูน
สถาบัน  สร้างความมั่นคง  
สามัคคีปรองดอง 

20,000.- ตําบลเฉลียง สํานักปลัด 
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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
ลอยกระทงตําบลเฉลยีง 

80,000.- สวนสุขภาพตําบล
เฉลียง / คลอง
ธรรมชาติลําแชะ 
 

อบต.เฉลียง             

2 
 

โครงการประเพณีสงกรานต์ จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์  รดน้ําดําหวั
ผู้สูงอาย ุ

50,000.- หอประชุมสวน
สุขภาพบอ่หุบ 
 

อบต.เฉลียง             

3 โครงการอยู่ปริวาสกรรมวัด
สุวรรณบรรพต(เขาถ้ําววัแดง) 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอัน
ดีงามของคนในชุมชน  
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน
ถือศีล บําเพ็ญบุญ 

10,000.- วัดสุวรรณบรรพต
(เขาถ้ําววัแดง) 

อบต.เฉลียง             

4 โครงการจัดแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนตาํบล
เฉลียง 

จัดการแข่งขันกีฬา
สําหรับเด็ก  เยาวชน  
ประชาชนในตําบลเฉลียง  
ในการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านการกีฬา 

500,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

ประชาชนในตําบลได้ใช้
ซ้อมกีฬา  เพื่อส่งเสริม
ความเป็นยอดด้านการ
กีฬา 

50,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

6 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีเทิดทูนวีรกรรม
อําเภอครบุร ี

จัดซุ้มงานอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
เทิดทูนท้าวสุรนารี  แสดง
ถึงอรรตลักษณ์ของตําบล
เฉลียง 

30,000.- หน้าที่วา่การ
อําเภอครบุร ี

อบต.เฉลียง             

7 โครงการ to be number 
one 

สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออกกําลัง
กาย 

30,000.- ตําบลเฉลียง กองการศึกษา
อบต.เฉลียง 

            

8 โครงการแข่งขันกีฬา  อบต.
สัมพันธ ์

จัดการแข่งขันกีฬา  อบต.
สัมพันธ์ของ  อบต.ในเขต
พื้นที่อําเภอครบุร ี

350,000.- อบต.ในเขตพื้นที่
อําเภอครบุร ี

กองการศึกษา
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 
 

โครงการอบรมเพิ่มขีด
ความสามารถ 

จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถของ
คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้นาํท้องถิ่น 

150,000.- ตําบลเฉลียง สํานักปลัด 
อบต.เฉลียง 

            

2 
 

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูน
ศักยภาพ 

ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร ส.อบต. พนกังาน
ส่วนตําบล พนกังานจา้ง 
ผู้นําท้องถิ่น 

350,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

3 โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ทราบถึงความพึง
พอใจของประชาชนในการ
รับบริการจาก  อบต.เฉลียง 
 

20,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในการชว่ยเหลือ
ประชาชน 

13,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

5 โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจําวัน 

ดําเนินการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไปและระเบียบ
เกี่ยวกบัท้องถิ่นให้กับผู้นาํ
ชุมชน 
 

25,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการจัดงานรัฐพิธี  

 
อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี ได้แก ่
1.1 งานเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ร.1 
1.2 งานวันแม่แห่งชาต ิ
      12 สิงหาคม 
1.3 วันปิยมหาราช 
 

20,000.- อําเภอครบุร ี อบต.เฉลียง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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10.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  คุณภาพ 
 10.2  แผนงาน  การศึกษา 
 
ล า 

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการจัดกิจกรรมวันทอ้งถิ่น

ไทย 
เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงาน ลูกจ้าง ได้ทํา
กิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย 
 

10,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

2 โครงการจัดกิจกรรมวันสาํคัญ
ของชาติ 

ปลูกจิตสํานึกใหก้ับ
ประชาชนตําบลเฉลียง 
พนักงานส่วนตําบลให้
ตระหนักถึงวันสําคัญของ
ชาติ   
 

10,000.- ตําบลเฉลียง อบต.เฉลียง             

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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.เพื่อให้ประชาชนใน
ตําบลเฉลียงมีความรู้
เกี่ยวกบัขยะประเภทต่าง 
ๆตลอดจนทราบถึงปัญหา
และผลกระทบจากขยะ 
2.เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการลดปริมาณขยะ 
วิธีการคัดแยก การนํา
กลับมาใช้ใหม ่
3.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
กําจัดขยะประเภทตา่ง ๆ
อย่างถูกวิธ ี

50,000.- ตําบลเฉลียง สํานักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

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

ดับที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบ     
ประมาณ 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 
 

โครงการปลูกต้นไม้ในวันสําคัญ
ต่างๆ 

1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้
ให้แก่แผ่นดิน 
2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
3.เพื่อปลูกจิ ตสํานกึแก่
เด็กเยาวชนให้รักป่า รกั
แผ่นดิน 
 

30,000.- พื้นที่
สาธารณประโยชน์
ภายในตําบลเฉลียง 

อบต.เฉลียง             

2 โครงการคลองสวย  น้าํใส ดําเนินกําจัดวัชพืชในลํา
คลองสาธารณะ  ในพื้นที่
ตําบลเฉลียง 
 

20,000.- ตําบลเฉลียง สํานักปลัด
อบต.เฉลียง 

            

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 

แบบ  ผด.02 
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ล า 

ดับที ่
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สํานักงาน 
เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  
1  ตัว 
 

2,000.- สํานักปลัด             

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจก  ขนาด  5  ฟุต  
จํานวน  2  หลัง 

8,400.- สํานักปลัด             

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะทํางาน  จํานวน  1  
ตัว 
 

6,000.- สํานักปลัด             

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

 

โต๊ะวางคอมพวิเตอร์  
จํานวน  1  ตัว 

2,500.- สํานักปลัด             

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง  จาํนวน  1  เครื่อง 
 

9,500.- สํานักปลัด             

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่  1 จํานวน  1  
เครื่อง 

22,000.- สํานักปลัด             

 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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ล า 

ดับที ่
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 va จํานวน  
1  เครื่อง 

2,500.- สํานักปลัด             

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะทํางาน  จํานวน  1  
ตัว 
 

6,000.- กองคลัง             

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

พัดลมโคจรชนิดติดผนัง  
จํานวน  2  ตัว 
 

2,400.- กองคลัง             

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED  ขาวดํา (18 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
เครื่อง 

2,600.- กองคลัง             

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

จอคอมพิวเตอร์  จอ
แสดงภาพไม่น้อยกวา่  
21.5 นิ้ว  จาํนวน 1 จอ 

3,700.- กองคลัง             

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 va จํานวน  
2  เครื่อง 

5,000.- กอง
การศึกษาฯ 

 

            

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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ล า 

ดับที ่
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สํานักงาน 
เก้าอี้สํานักงาน หุ้มดว้ย
หนัง pu พนักพิงสูง  
จํานวน  2  ตัว 
 

7,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

ตู้กระจกโชว์ถว้ยรางวัล  
จํานวน  1  ตู้ 
 

10,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

15 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะทํางานเหล็ก ลิ้นชัก
ไม่น้อยกวา่ 2 ลิ้นชกั  
จํานวน  1  โต๊ะ 

7,500.- กอง
การศึกษาฯ 

            

16 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

โต๊ะอเนกประสงค์ 
จํานวน  5  โต๊ะ 
 

6,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

17 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
สํานักงาน 

บอร์ติดประกาศตู้
กระจก จํานวน  2  
บอร์ด 
 

18,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

18 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องซักผ้า  ขนาด 15  
กิโลกรัม จาํนวน  1  
เครื่อง 
 

18,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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ล า 

ดับที ่
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์       

งานบ้านงานครัว 
ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 
คิวปิดฟุต จาํนวน  1  ตู ้
 

48,400.- กอง
การศึกษาฯ 

            

20 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน  1  เครื่อง 

17,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

21 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED  สี ชนิด 
network แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที) จํานวน 3
เครื่อง 

30,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

22 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
ขนาด 800 va จํานวน  
2  เครื่อง 

5,000.- กอง
การศึกษาฯ 

            

23 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน
จํานวน  1  เครื่อง 
 

59,000.- สํานักปลัด             

24 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  
1  ตัว 
 

2,000.- กองช่าง             

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
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ล า 

ดับที ่
แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

และการโยธา 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

สํานักงาน 
เครื่องปรับอากาศแบบ
ติดผนัง ขนาด 24000 
บีทียู จาํนวน 1 เครื่อง 

39,800.-              

26 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

วิทยุสื่อสาร ระบบ 
vhf/fm 8;k,5uj 136-
174 MHz จํานวน 2 
เครื่อง 

3,500.-              

 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


