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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท า แผนการ
ด าเนินงานประจ าปีเพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถ่ินให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 27 โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 2 ส่วน คือ 
  (1) ส่วนท่ี 1  บทน า ประกอบด้วย บทน า , วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน , ข้ันตอน 
การจัดท าแผนการด าเนินงาน , ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  

(2) ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงานมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือ 
ส าคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เพื่อควบคุมการด าเนินงาน เนื่องจากได้แสดงถึง 
เปูาหมาย รายละเอยีดกจิกรรม และระยะเวลาการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งแสดงถึงการด าเนินงานจริง
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการด าเนินการติดตามประเมินผล 
ซึ่งต้องจัดท าเป็นประจ าทุกปี  โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ินและงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

 

องค์การบริหารสว่นต าบลไชยราช  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานข้ึน  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเปูาหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่
ได้ก าหนดไว้  รวมทั้งการใช้ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด และ  
สามารถสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป 
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บทน า 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงาน
เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทาง
ในการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติการมากข้ึน  มีการประสาน และ
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงาน  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  ด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการด าเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 
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วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ
การท างานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 
 
  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนท่ี 1  การเก็บข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราช เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประสานหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ขั้นตอนท่ี 2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

ขั้นตอนท่ี 3  การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไชยราช 

ขั้นตอนท่ี 4  การประกาศแผนการด าเนินงาน  ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราช พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
และสามารถตรวจสอบได้ 
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จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนแบบเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพฒันาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลไชยราช 

 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพฒันาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลไชยราช 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพฒันาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลไชยราช 

คณะกรรมการพฒันาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลไชยราช 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินการ 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
 

ประกาศใช้ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

หน่วยงานอื่น 
 

คณะกรรมการพฒันาองค์การ
บรหิารส่วนต าบลไชยราช 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้  
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดหมาย

ปลายทาง เพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานข้ันแรกของการ
วางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี  

2. ประหยัด (Economical Operation)  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิด
วิธีการให้องค์การบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝุายต่างๆ มีการประสานงาน กิจกรรมที่ด าเนินการ
มีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท า  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์การ  

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty)  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอน
ในอนาคต เพราะการวางแผนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏข้ึนแล้วท าการคาดคะเนเหตุการณ์ใน
อนาคต และได้หาแนวทางพิจารณาปูองกันเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนไว้แล้ว  

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control)  การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนด
หน้าที่การควบคุมขึ้น เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรรมที่ด าเนินการคู่กัน 
อาศัยซึ่งกันและกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าการวางแผนก าหนด
จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) 
การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสนิใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิด
สร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝุายจัดการมีการวางแผนกันน้ันจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ท างานด้าน
การวางแผน ท าให้เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์การ และยังเป็นการ
สร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหารกับคณะผู้ท างาน  

6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation)  ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบง่ช้ีให้เห็นถึง
ความร่วมแรงร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในกลุ่มคนงานด้วย
เพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์การคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและ
พัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับผู้บริหารในอนาคต  

7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength)  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 
ท าให้องค์การมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์การที่ไม่มีการวางแผน หรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

8. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination)  การวางแผนได้สร้างความมั่นใจ
ในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
มีการจัดประสานงานในฝุายต่างๆ ขององค์การ  เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝุายขององค์การ
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ผด.01 

 
 

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ 
                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          

     1.1 แผนงานการศึกษา 10 14.71 10,354,071 31.43 กองการศึกษาฯ 

     1.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 1 1.47 50,000 0.15 ส านักงานปลัด 

     1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 11.76 640,000 1.95 กองการศึกษาฯ 

รวม 19 27.94 11,044,071 33.53   

 

ส่วนที่ 2 
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ผด.01 
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

โครงการท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ

ท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น           

     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.94 750,000 2.28 กองช่าง 

     2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7 10.30 6,172,000 18.73 กองช่าง 

รวม 9 13.24 6,922,000 21.01   
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ผด.01 
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต           

     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.47 150,000 0.46 ส านักงานปลัด 

     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 5.88 130,000 0.39 ส านักงานปลัด 

     3.3 แผนงานสาธารณสุข 7 10.30 400,00 1.21 กองสาธารณสุขฯ 

     3.4 แผนงานสงคมสังเคราะห ์ 1 1.47 30,000 0.09 ส านักงานปลัด 

     3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 8.82 348,000 1.06 ส านักงานปลัด 

     3.6 แผนงานงบกลาง 4 5.88 11,941,400 36.25 ส านักงานปลัด 

รวม 23 33.82 12,999,400 39.46   
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ผด.01 
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและ 
                    การท่องเท่ียวในชุมชน 

          

     4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.47 30,000 0.09 ส านักงานปลัด 

     4.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.47 180,000 0.55 ส านักงานปลัด 

     4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.47 100,000 0.30 กองการศึกษาฯ 

รวม 3 4.41 310,000 0.94   
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ผด.01 
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

          

     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.47 50,000 0.15 ส านักงานปลัด 

     5.2 แผนงานสาธารณสุข 4 5.88 160,000 0.49 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 5 7.35 210,000 0.64   
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ผด.01 
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ           

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 11.77 1,407,000 4.27 
ส านักงานปลัด/

กองคลงั 

     6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.47 50,000 0.15 ส านักงานปลัด 

รวม 9 13.24 1,457,000 4.42   
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ผด.01 
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรมแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

ยุทธศาสตร์ที ่  1  การพฒันาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 19 27.94 11,044,071 33.53 

ยุทธศาสตร์ที ่  2  การพฒันาเส้นทางคมนาคม แหลง่น้ าและสาธารณูปโภคในท้องถ่ิน 9 13.24 6,922,000 21.01 

ยุทธศาสตร์ที ่  3  การพฒันาด้านสงัคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 23 33.82 12,999,400 39.46 

ยุทธศาสตร์ที ่  4  การพฒันาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 3 4.41 310,000 0.94 

ยุทธศาสตร์ที ่  5  การพฒันาการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 5 7.35 210,000 0.64 

ยุทธศาสตร์ที่   6  การพฒันาระบบบรหิารงานให้มีความเป็นเลิศ 9 13.24 1,457,000 4.42 

รวมท้ังหมด 68 100.00 32,942,471 100.00 

 



                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              1.1 แผนงานการศึกษา   
 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการธนาคารน้ าใตด้ิน 

 
จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ในการสร้าง
ธนาคารน้ าใตด้ินศูนย์พฒันาเด็กเล็กไชยราช 

50,000 ศูนย์พฒันา 
เด็กเล็กไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการสนามเด็กเล่น 
สร้างปญัญา 
 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างส าหรับใช้ในการสร้าง 
สนามเด็กเล่นสร้างปญัญาของศูนย์พฒันา 
เด็กเล็กไชยราช 

100,000 ศูนย์พฒันา 
เด็กเล็กไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3. อบรมจริยธรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

จัดอบรมจริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษาใน
ต าบลไชยราช 

20,000 ต าบลไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

4. สนับสนุนค่าจัดการเรียน 
การสอน 

สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 
- ศพด.ไชยราช 170,000 บาท (100 คน) 
- ศพด.หินเทิน 119,000 บาท  (70 คน) 
- ศพด.บาง
เจริญ  170,000 บาท (100 คน) 

459,000 ศพด.  
ในต าบล 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5. โครงการวันเด็กแหง่ชาต ิ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติให้กับเด็กและ
เยาวชนในต าบลไชยราช 

250,000 อบต.ไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 

 



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              1.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

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. 
6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดังน้ี 
- ค่าหนังสือเรียน  ตั้งไว้ 54,000 บาท  
  - ศพด.ไชยราช 20,000 บาท (100 คน) 
  - ศพด.หินเทิน 14,000 บาท (70 คน) 
  - ศพด.บางเจริญ 20,000 บาท (100 คน) 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  ตั้งไว้ 54,000  บาท  
  - ศพด.ไชยราช 20,000 บาท (100 คน) 
  - ศพด.หินเทิน 14,000 บาท (70 คน) 
  - ศพด.บางเจริญ 20,000 บาท (100 คน) 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 81,000 บาท  
  - ศพด.ไชยราช 30,000 บาท (100 คน) 
  - ศพด.หินเทิน 21,000 บาท (70 คน) 
  - ศพด.บางเจริญ 30,000 บาท (100 คน) 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้ง
ไว้ 116,100 บาท  
  - ศพด.ไชยราช 43,000 บาท (100 คน) 
  - ศพด.หินเทิน 30,100 บาท (70 คน)  
  - ศพด.บางเจริญ 43,000 บาท (100 คน) 

305,100 ศพด.  
ในต าบล 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

15 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              1.1 แผนงานการศึกษา 
  

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

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. 
7. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในเขต อบต.ไชยราช จ านวน 245 วัน 
- ศพด.ไชยราช 490,000 บาท (100 คน) 
- ศพด.หินเทิน 343,000 บาท (70 คน) 
- ศพด.บางเจริญ 490,000 บาท (100 คน)  

1,323,00
0 

ศพด.  
ในต าบล 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8. สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
ให้กับโรงเรียน จ านวน 260 วัน  
และศพด. จ านวน 260 วัน ดังน้ี 
- โรงเรยีนบ้านไชยราช 908,279 บาท (474 คน) 
- โรงเรยีนบ้านบางเจริญ 
622,765 บาท (325 คน) 
- โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 
325,754 บาท (170 คน)  
- โรงเรียนบ้านช้างเผือก 
484,799 บาท (253 คน) 
- ศพด.ไชยราช 191,620 บาท (100 คน) 
- ศพด.หินเทิน 134,134 บาท (70 คน) 
- ศพด.บางเจริญ 191,620 บาท (100 คน) 

2,858,97
1 

ศพด.  
ในต าบล 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              1.1 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

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. 
9. โครงการสนับสนุนเครื่องแบบ

วงดุริยางค์ให้กับโรงเรียนบ้าน
ไชยราช 

สนับสนุนเครื่องแบบส าหรับวงดุริยางค์ให้กับ
โรงเรียนบ้านไชยราช 

100,000 โรงเรียนบ้าน
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10. สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนในเขต  
อบต.ไชยราช 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 
ในเขต อบต.ไชยราช จ านวน 200 วัน 
- โรงเรียนบ้านไชยราช 
1,896,000 บาท (474 คน) 
- โรงเรยีนบ้านบางเจริญ 
1,300,000 บาท (325 คน) 
- โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 
680,000 บาท (170 คน)  
- โรงเรียนบ้านช้างเผือก 
1,012,000 บาท (253 คน) 

4,888,00
0 

โรงเรียน 
ในเขต  

อบต.ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. วันผู้สูงอายแุละกิจกรรมรดน้ า

ขอพรผู้สูงอายุต าบลไชยราช 
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุต าบลไชยราช  
 

50,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

 



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมา
ณ 

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. โครงการจดัแข่งขันกีฬา
ต่างๆ ของ อบต.ไชยราช 

จัดกิจกรรมแขง่ขันกีฬาต่างๆของ อบต.ไชยราช  
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์การจัดสง่นักกีฬาไปแข่งขัน
กีฬาตา่งๆ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
ต าบลไชยราช 

300,000 อบต.ไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

2. จัดซ้ือวัสดุกีฬา จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา ให้ลานกีฬาในต าบลไชยราช 40,000 ต าบลไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

3. โครงการจดักิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

60,000 ต าบลไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

4. โครงการจัดกจิกรรม 
งานรัฐพิธีต่างๆ 

จัดงานหรือร่วมกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ประเพณีท้องถ่ินและงานรัฐพิธีต่างๆ 

100,000 สถานที่ตามที่
ก าหนดการจัด

งาน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5. โครงการวดัประชารฐัสร้าง
สุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิธี  
5 ส 

จัดกิจกรรมพัฒนา และท าความสะอาดวัดใน 
ต าบลไชยราช 

40,000 วัดในเขตต าบล
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               1.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมา
ณ 

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. 

6. โครงการวันลอยกระทง จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยมีประชาชนต าบล
ไชยราชเข้าร่วมกิจกรรม 
 

40,000 ต าบลไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

7. โครงการสง่เสริมการปฏิบตัิ
ธรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบตัิธรรม 20,000 ต าบลไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

8. โครงการงานประเพณี
สลากภตัและของดีบาง
สะพานน้อย 

ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสลากภตัและของดีบาง
สะพานน้อย 

40,000 สถานที่ตามท่ี
การก าหนดการ

จัดงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
   



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

20 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
                    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

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. จัดซ้ือหินคลุกส าหรับใช้ในการ

ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน 
จัดซ้ือหินคลุกส าหรับใช้ในการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงถนน ดังน้ี 
1. ถนนสายบ่อกบ – ห้วยโพด หมู่ที่ 1  
   100,000 บาท 
2. ถนนสายยางขวาง หมู่ที่ 2  
   100,000 บาท 
3. ถนนสายปุาสัก – เขาพริก , ถนนสาย 
   ปุาสัก – ทับผึ้ง หมู่ที่ 3 100,000 บาท 
4. ถนนสายหุบกระพงษ์ – ซอย 4 หมู่ที่ 4  
   100,000 บาท 
5. ถนนสายรวมใจพัฒนา - ซอย 1 หมู่ที่ 6  
   100,000 บาท 
6. ถนนสาย รพช.- เทพเจริญ หมู่ที่ 5  
   100,000 บาท    

600,000 ต าบลไชยราช กองช่าง             

2. จัดซ้ือวัสดุอ่ืน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือมิเตอร์น้ า มิเตอร์
ไฟฟูา มอเตอร์ เครื่องปั้มน้ า ซัมเมอร์ส  
มอเตอร์ หอยโข่ง ฯลฯ 

150,000 ต าบลไชยราช กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
                    2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
รพช. - ยายแม้น หมู่ที ่6 
บ้านหมากผู ้

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 257.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,285 ตร.ม. (ตามแบบ
มาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) 

1,000,000 หมู่ท่ี 6 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บางเจริญ - ทองอินทร์ 
ซอย 3 หมู่ท่ี 3  
บ้านบางเจริญ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม.  (ตาม
รูปแบบมาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวง
ชนบท) 

1,000,000 หมู่ท่ี 3 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ประปา หมู่ท่ี 4  
บ้านทองอินทร์ 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.  (ตามแบบ
มาตรฐาน กสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) 

1,000,000 หมู่ท่ี 4 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
                   2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. 
4. โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เพชรเกษม – ฝุายนา  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองหิน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวา้ง 4.00 เมตร
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15  หรือมีพื้นที่  
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,400.000 ตร.ม. (ตาม
แบบมาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวง
ชนบท) 

1,000,000 หมู่ท่ี 5 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

5. โครงการก่อสร้างถนน
ยางพาราแอสฟสัตค์อนกรีต 
สายทองอินทร์ – ซอย 2  
หมู่ท่ี 4 บ้านทองอินทร์ 

ถนนลาดยางพารา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 285.00 เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.  
(ตามรูปแบบ อบต.ไชยราช) 

672,000 หมู่ท่ี 4 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดกลางบ่อกบ หมู่ท่ี 1 
บ้านไชยราช 

ก่อสร้างถงักรองน้ าผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม.  
และก่อสร้างถงัน้ าใส ขนาดจ ุ25 ลบ.ม.  
ก่อสร้างรางระบายน้ า ติดตัง้ระบบจ่ายสาร 
ละลายคอรีน ติดตัง้ปูายบอกระดับในถงัน้ าใส  
พร้อมติดตัง้เคร่ืองสบูน้ าด ีและทดสอบชั้นดิน 
(ตามรูปแบบ อบต.ไชยราช) 

1,000,000 หมู่ท่ี 1 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
               2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมา
ณ 

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. 

7. โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น
บ้านทรัพย์สมบูรณ์  
(บ้านนายทองปรน)  
หมู่ท่ี 2 บ้านคอกอ้าย
เผือก 

ขุดลอกหน้าฝายขนาดกว้าง 32.00 เมตร  
ยาว 230.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อม
ปรับแตง่คันขอบฝายน้ าล้น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ตลอดแนวท่ีท าการขดุลอก (ตามรูปแบบ  
อบต.ไชยราช) 

500,000 หมู่ท่ี 2 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

 



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

24 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
              3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

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. โครงการเฉลิมพระเกียรติ  

และสนับสนุนโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
การจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐ
พิธี และพระราชพิธี การส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การด าเนินกิจกรรมการบริหาร
จัดการน้ าระบบธนาคารน้ าใต้ดินตามแนวทางอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ การด าเนินกิจกรรมการท า
ปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ตามแนวทางอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ การด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ท้องถิ่น
อาสา ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นอาสา สร้าง
ปุา รักษ์น้ า”  

150,000 ต าบล 
ไชยราช 

 

ส านักงาน
ปลัด 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
              3.2 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการ อปพร.สัญจร จัดฝึกอบรมให้สมาชิก อปพร. 20,000 อบต.ไชยราช 

 
ส านักงาน

ปลัด 
            

2. โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. 

จัดฝึกอบรมให้สมาชิก อปพร. 50,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3. โครงการปูองกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนน 

จัดตัง้ศูนย์บริการให้กับประชาชนในช่วง
เทศกาลส าคญั เช่น เทศกาลปีใหม ่ 
เทศกาลสงกรานต ์ 

40,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4. โครงการตามภารกิจถ่ายโอน
การควบคุมไฟปาุ 

ด าเนินการตามภารกิจถา่ยโอนการควบคุมไฟ
ปุา  
 

20,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
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องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

26 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
              3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริดา้นสาธารณสขุฯ 
อุดหนุนงบประมาณ ให้คณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อจัดท าโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ 
 

120,000 ต าบลไชยราช กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2. โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร และการตัง้ครรภ์ใน
วัยรุ่น 

รณรงค์ใหค้วามรู้กับเด็กและเยาวชนในการ
ปูองกันและแก้ไขปญัหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

20,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3. โครงการปูองกันและควบคุม
การระบาดของโรคชนิดต่างๆใน
ชุมชน 

รณรงค์ใหค้วามรู้และวิธีปฏิบตัิแก่
ประชาชน เพื่อปูองกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคต่างๆ 

20,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
              3.3 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. 
4. โครงการปูองกันและควบคุมโรค

ไข้มาลาเรีย 
ออกปฏิบัตงิานปูองกันและควบคุมโรค 
รณรงค์ใหค้วามรู้ และวิธีปฏบิัตแิก่ 
ประชาชนเพื่อปูองกันและลดการแพร่ 
ระบาดของโรคไข้มาลาเรียในพื้นที ่

60,000 ต าบลไชยราช กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5. โครงการปูองกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ออกปฏิบัตงิานปูองกันและควบคุมโรค 
รณรงค์ใหค้วามรู้ และวิธีปฏบิัตแิก่ 
ประชาชนเพื่อปูองกันและลดการแพร่ 
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที ่

60,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6. โครงการปูองกันและควบคุมโรค
เอดส์ในชุมชน 

รณรงค์ใหค้วามรู้เก่ียวกับการปูองกันและ
ควบคุมโรคเอดส ์

20,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

7. โครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบา้ 

ส ารวจและขึ้นทะเบยีนจ านวนสุนัขและ 
แมวฉดีวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและ 
คุมก าเนิดแก่สุนัขและแมวในเขตต าบล 
ไชยราช 

100,000 ต าบลไชยราช กอง
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
              3.4 แผนงานสงคมสังเคราะห์ 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการสง่เสริมสุขภาพการให้

ความรู้ผู้พกิารและทุพลภาพใน
ต าบลไชยราช 

อบรมให้ความรู้ผู้พิการ และทุพลภาพใน
ต าบลไชยราช  
 

30,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
              3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิ และ
กิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผูต้ิด/ผูเ้สพ
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ และกิจกรรมบ าบัดฟื้นฟูผูต้ิด/ 
ผู้เสพยาเสพติด ทั้งในส่วนที่ด าเนินการเอง
หรืออุดหนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
ลักษณะการบูรณาการ  

50,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการ "น้ าคือชีวติ ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารฐั" 

จัดกิจกรรมโครงการ "น้ าคือชีวิต ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชา
รัฐ"  
 

100,000 ต าบลไชยราช ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
              3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

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. โครงการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ให้กับนักเรียนในต าบลไชยราช 

16,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4. โครงการพัฒนาต าบลและ
ท้องถิ่นไปสู่สังคมสุจริต 
สังคมวิถีชีวิตพอเพียง 
 

จัดกิจกรรมการพัฒนาภาพลักษณ์ฯ ในการด าเนินการ
จัดท าข้อมูล , เก็บรวบรวมข้อมูล , วิเคราะห์ ,  
การฝึกอบรมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจ า ผู้น าหมู่บ้าน เด็ก  
เยาวชน และประชาชนทั่วไป , การศึกษาดูงาน ฯลฯ  
ตามดัชนีภาพลักษณ์ ทั้ง 5 ดัชนี ดังน้ี  
 - กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์สภาพทั่วไปของสังคมและ
ชุมชน 
 - กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ผู้น าต าบลและท้องถิ่น 
 - กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์ประชาชน สมาชิกกลุ่ม
ประชาชน นักเรียนและเยาวชน 
 - กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ต าบล ในคู่มือการพัฒนาต าบล และท้องถิ่นไปสู่
สังคมสุจริต 

150,000 ต าบลไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

 

 

 



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
              3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. 
5. โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม

สตรีต าบลไชยราช 
 

จัดกิจกรรมและอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรีต าบลไชยราช  

16,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6. โครงการเยาวชนต าบลไชยราช 
ใส่ใจวินัยจราจร 

จัดอบรมให้กับเยาวชนต าบลไชยราช ให้มี
ความใส่ใจวินัยจราจร  
 

16,000 ต าบลไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
              3.6 แผนงานงบกลาง 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
สถานที่

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. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพส าหรับการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปี  
บริบูรณ์ขึ้นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552  

9,152,400 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพส าหรับการจัด
สวัสดิการให้แก่คนพิการที่ได้แสดงความจ านงขอ
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,469,00
0  

 

ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรค
เอดส์  

120,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4. ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 
และเพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็น กรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
หรือเพื่อการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ   

200,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเท่ียวในชุมชน 
    4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการกิจกรรมของชมรม

แม่บ้านมหาดไทยต าบลไชยราช 
จัดกิจกรรมของชมรมแม่บ้านมหาดไทย
ต าบลไชยราช 

30,000 ต าบลไชยราช ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเท่ียวในชุมชน 
    4.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการอบรมอาชีพ และศึกษา

ดูงานนอกสถานที ่และสง่เสริม
การประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่ตามอ านาจ
หน้าที่ 
 

จัดฝึกอบรมอาชีพ และศึกษาดูงานนอก
สถานที ่ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที ่ ให้แก่
กลุ่มอาชีพภายในต าบลไชยราช 

180,000 อบต.ไชยราช/
ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

 

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเท่ียวในชุมชน 
    4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการงานท่องเที่ยว

ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์
เมืองสามอ่าวและงานกาชาด 
 

ร่วมกิจกรรมงานท่องเทีย่วประจวบคีรีขันธ ์
 มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด 
เช่น จัดขบวนแห ่การแสดงในขบวน  

100,000 จังหวดั
ประจวบคีรีขันธ ์

 

กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

50,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              5.2 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการบริหารจัดการขยะ

อย่างเป็นระบบ 
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การบริหาร
จัดการขยะอย่างเป็นระบบภายใน 
ต าบลไชยราช เช่น การคดัแยกขยะ และน า
ขยะมูลฝอยที่สามารถใช้ประโยชน์กลบัมา
ใช้ซ้ า  

80,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2. โครงการรณรงค์การจดัการ 
น้ าเสียและขยะในครัวเรือน 

จัดอบรม และรณรงค์การจดัการน้ าเสยี
และขยะในครัวเรือน 
 

20,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและพัฒนาสิง่แวดล้อม
ภายในต าบลไชยราช 

จัดกิจกรรม และอบรมใหค้วามรู้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันา
สิ่งแวดล้อมภายในต าบลไชยราช  

50,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าใน
ชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าในชุมชน  

10,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
               6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการวนัท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมโครงการวันท้องถิ่นไทย  

เช่น การจัดนิทรรศการ การแขง่ขันกีฬา
ต่างๆ ฯลฯ 

50,000 อ าเภอบาง
สะพานน้อย 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. จัดท าปาูยประชาสัมพันธ ์ จัดท าปาูยประชาสัมพันธ ์ปูายเคร่ืองหมาย
จราจร ปูายรณรงค ์ปูายโฆษณาตา่งๆ แผ่น
พับ ใบปลิว โปสเตอร์ ของ อบต. และปูาย
ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายรัฐบาล หรือ
กระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือจังหวดัประจวบคีรีขันธ ์
หรืออ าเภอบางสะพานน้อย หรือตามหนังสือ
สั่งการ หรือหนังสือขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ฯลฯ 

80,000 
 

ต าบล 
ไชยราช 

ส านักงาน
ปลัด/ 

กองคลงั 

            

3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด าเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณที่ท าการ  
อบต.ไชยราช และรวมถึงอาคาร สถานที ่ที่
อยู่ในความรับผดิชอบของ  อบต.ไชยราช  

20,000 อบต.ไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
               6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. 
4. โครงการเลือกตัง้ ด าเนินการจัดการเลือกตัง้ตา่งๆ เช่น 

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

500,000 ต าบล 
ไชยราช 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5. โครงการพฒันาประสิทธิภาพ
การปฏิบตัิงานของผู้น าท้องถิ่น 
ประชาคมหมู่บา้น/ต าบล  
อปพร. กลุ่มแม่บ้าน พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมนอกสถานที่และ/หรือใน
สถานที ่และ/หรือค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
ดูงานนอกสถานทีข่องผูบ้ริหารท้องถิ่น  
ประชาคมหมู่บา้น/ต าบล  อปพร. กลุ่ม
แม่บ้าน พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  

600,000 อบต.ไชยราช/
ศึกษาดูงาน
นอกสถานที ่

ส านักงาน
ปลัด 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
               6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. 
6. โครงการเพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาต ิ

จัดกิจกรรมและอบรม เพื่อสง่เสริมและ
สนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาต ิเช่น การจัด
กิจกรรมกีฬานันทนาการเพื่อสร้างความ 
รู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน 
- การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ซ่ึงชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย ์อันเป็นที่ยึด
เหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจติใจของประชาชน
ชาวไทยทัง้ชาต ิ
- การจดัฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความ
เข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตส านึกทีด่ีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
- การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปูอง
สถาบันส าคัญของชาต ิ 

30,000 อบต.ไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
               6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. 
7. โครงการจดัตัง้ศูนย์ปฏบิัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอบางสะพาน
น้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

สนับสนุนงบประมาณโครงการจดัตัง้ศูนย์
ปฏิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ์ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแพรก 

27,000 อบต. 
ปากแพรก 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8. โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

ด าเนินการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างพนักงานส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม ค่าวัสดสุ านักงาน  
ค่าธรรมเนียมค่าค าขอคดัลอกโฉนดที่ดิน  

100,000 ต าบลไชยราช กองคลงั             
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ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
               6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. โครงการจดัท าและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดประชุมประชาคม เพื่อจดัท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อน าแผนพฒันาท้องถิ่นไปสู่การ
ปฏิบตั ิตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม 

50,000 อบต. 
ไชยราช 

ส านักงาน
ปลัด 
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       1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับท่ี ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์ งบประมาณ 
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. จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว 3,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน

ปลัด 
            

2. จัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี
ประชุม 

จัดซ้ือโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอ้ีประชุม   
จ านวน 1 ชุด 

65,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

3. จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะส านักงานเหล็ก พร้อมกระจก  
ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 

9,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

4. จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค ์
สแตนเลส 

จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์สแตนเลส   
จ านวน 10 ตัว 

38,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

5. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร ชนิดกระจกบานเลื่อน  
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้ ,
ขนาด 6 ฟุต จ านวน 4 ตู้ 

34,000 อบต.ไชยราช กองคลงั             

6. จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟน 

จัดซ้ือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน  
จ านวน 1 เคร่ือง 

10,000 อบต.ไชยราช กองคลงั             

 
 
 
 
 
 
 

ผด. 02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1.2 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 3,000 อบต.ไชยราช กอง

การศึกษาฯ 
            

2. จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต  
พร้อมกระจก จ านวน 1 ตัว 

6,000 อบต.ไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผด. 02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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1. ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  1.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน  

ขนาด 5 ฟุต จ านวน 2 ตู้ 
12,000 อบต.ไชยราช กอง

สาธารณสุขฯ 
            

 

ผด. 02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง 

60,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

2. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
ชนิด Network แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง 

10,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

3. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA   
จ านวน 7 เคร่ือง 

17,500 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

4. จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จัดซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสาร
ทั่วไป จ านวน 1 เคร่ือง 

3,200 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

5. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบ
ที ่1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง 

8,900 อบต.ไชยราช กองคลงั             

 

ผด. 02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



                                                                          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                 ผด.02 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
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2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. 
6. จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED ขาวด า 
จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 

8,900 อบต.ไชยราช กองคลงั             

7. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 
ประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 เคร่ือง 

60,000 อบต.ไชยราช กองคลงั             

8. เคร่ืองพิมพ์ใบแจ้งหน้ีแบบ
พกพา (Printer Mobile) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ใบแจง้หน้ี
แบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง 

26,500 อบต.ไชยราช กองคลงั             

9. จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ จัดซ้ือสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร
ทั่วไป จ านวน 1 เคร่ือง 

3,200 อบต.ไชยราช กองคลงั             

10. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA  
จ านวน 2 เคร่ือง 

5,000 อบต.ไชยราช กองคลงั             

ผด. 02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  2.2 แผนงานการศึกษา 
 

ล าดับท่ี โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
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. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 

ประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง  
 

30,000 อบต.ไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

2. จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง 

2,500 อบต.ไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 

ผด. 02/1 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 


