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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี   
โดยรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ
นั้นๆ  ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณที่มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นการแสดงถึง
เป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช จึงได้จัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งการใช้
ทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ประโยชน์สูงสุด และสามารถสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป  
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 26  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงาน จะเป็นแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น โดยให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติการมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานในโครงการ ใน
แผนด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 
  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่รวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถิ่น หน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการ ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงานต่อไป  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
 
  
 
 
 

บทน ำ 



  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 “ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายปะจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วยภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น” 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือแสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

2. เพ่ือจะได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพ่ือแสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
4. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ 

   5. ท าให้สะดวกในการการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรมในปีนั้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 9 จาก 63 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม และ งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน 

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   1   การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น           

     แนวทางที่   1   การพัฒนาคณุภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริม 
                         ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทัว่ถึงและมีคณุภาพ 

2 2.63 499,950 1.52 กองการศึกษา 

     แนวทางที่   2   พัฒนาประสทิธิภาพบุคลากรทางการศึกษาใหอ้ยู่ในระดับมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได้ 1 1.32 50,000 0.15 กองการศึกษา 

     แนวทางที่   3   อนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 4 5.26 230,000 0.70 กองการศึกษา 

     แนวทางที่   4   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 2 2.63 80,000 0.24 
ส านักงานปลัด/
กองการศึกษา 

     แนวทางที่   5   ส่งเสริมการกฬีาและนันทนาการ 2 2.63 340,000 1.03 กองการศึกษา 

     แนวทางที่   6   ส่งเสรมิพัฒนาเด็กและเยาวชน 5 6.58 8,659,754 26.26 กองการศึกษา 

รวม 16 21.05 9,859,704 29.90   

 
 

 
 
 
 

ผด.01 



 

หนา้ 10 จาก 63 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม และ งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน 

ที่จะด าเนินการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น           

     แนวทางที่   1  การพฒันาเสน้ทางคมนาคมให้ใช้งานได้ดีและได้มาตรฐาน 9 11.84 7,255,900 22.00 กองช่าง 

     แนวทางที่   2  การพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบไฟฟ้าและระบบประปา 3 3.94 370,000 1.12 กองช่าง 

     แนวทางที่   3   การพัฒนาแหล่งน้ า บ ารุงรักษา ก่อสร้างและจดัหาแหล่งน้ าในต าบล  -  - - - - 

     แนวทางที่   4  ส่งเสริมการจดัท าผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  -  - -  -  - 

รวม 12 15.78 7,625,900 23.12   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผด.01 



 

หนา้ 11 จาก 63 
 

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม และ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน 

ที่จะด าเนินการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต           

     แนวทางที่   1   การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเร่งด่วนอันเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการไวล้่วงหน้า 1 1.32 200,000 0.61 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   2   การพัฒนาศกัยภาพคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได ้ 2 2.63 166,000 0.50 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   3   ส่งเสริมคณุภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี 2 2.63 220,000 0.67 
กองสาธารณสุขฯ/

ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   4   การจัดระเบยีบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 1 1.32 27,000 0.08 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   5   การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน 2 2.63 66,000 0.20 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   6   การส่งเสริมให้ประชาชน และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท - - - - - 

     แนวทางที่   7   การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขให้ไดม้าตรฐาน - - - - - 

     แนวทางที่   8  พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภยั การบรรเทาสาธารณภยัให้มีประสิทธิภาพ 1 1.32 10,000 0.03 กองการศึกษาฯ 

     แนวทางที่   9  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรพัย์สินและ 
                        การบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

5 6.58 176,000 0.53 ส านักงานปลัด 

แนวทางที่ 10  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการสงเคราะหผ์ู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 4 5.26 11,067,600 33.56 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   11  ส่งเสรมิสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน 6 7.89 380,000 1.15 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 24 31.58 12,312,600 37.34   

ผด.01 



 

หนา้ 12 จาก 63 
 

      บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม และ งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน 

ที่จะด าเนินการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   4   การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิต และการท่องเที่ยวในชุมชน           

     แนวทางที่    1  สนับสนุนจดัตั้งกลุ่ม องค์กร และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 1 1.32 30,000 0.09 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   2   พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้มีการกระจายตัวอยา่งทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต 1 1.32 180,000 0.55 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   3   ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 1 1.32 400,000 1.21 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   4   ให้ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรและกสิกรรม - - - - - 

     แนวทางที่   5   ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ในทุกขั้นตอน - - - - - 

     แนวทางที่   6   ส่งเสริมการจดัตั้งตลาดกลางจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและกสิกรรม และการดูแลราคาผลผลิต - - - - - 

     แนวทางที่   7   พัฒนาและสง่เสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม - - - - - 

     แนวทางที่   8   การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมกจิกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาล งานประเพณ ี 
                         รวมถึงการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ 

- - - - - 

     แนวทางที่   9   การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับจังหวดัและหน่วยงานอ่ืนๆ 1 1.32 40,000 0.12 กองการศึกษาฯ 
     แนวทางที่   10  การสนับสนนุ ส่งเสรมิและประสานงานร่วมกบัหน่วยงานราชการอื่นและภาคเอกชนในการพัฒนา                                                                                                  
                          การท่องเที่ยวการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน  

1 1.32 40,000 0.12 ส านักงานปลัด 

รวม 5 6.50 690,000 2.09   

 

ผด.01 



 

หนา้ 13 จาก 63 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม และ งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน 

ที่จะด าเนินการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่   5   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

     แนวทางที่   1   อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพื้นที ่ 2 2.63 50,000 0.15 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่    2   การสร้างจติส านึก ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการบริหาร 
                         จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 2.63 20,000 0.06 กองสาธารณสุขฯ 

     แนวทางที่   3   การจัดการระบบน้ าเสยี และขยะในครัวเรือนและชุมชน 2 2.63 100,000 0.30 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 6 7.89 170,000  0.52   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผด.01 



 

หนา้ 14 จาก 63 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม และ งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน 

ที่จะด าเนินการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ           

     แนวทางที่   1   การพัฒนาการบริหารงานในระบบบรูณาการระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน                                           
                         เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งข้ึน 

2 2.63 80,000 0.24 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   2   การพัฒนา สง่เสริมให้ความรู้ ดา้นการเมือง การปกครองระบบประชาธิปไตยและสร้างความสามัคคี    
ตามแนวทางสมานฉันฑ์และการปกป้องสถาบัน                                            

1 1.32 30,000 0.09 ส านักงานปลัด 

แนวทางที่ 3 การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานท่ีสามารถยอมรับได ้ 2 2.63 720,000 2.18 ทุกส่วน 
     แนวทางที่   4   การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
                        ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

3 3.95 782,500 2.37 ทุกส่วน 

     แนวทางที่   5   การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลมุทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 1 1.32 200,000 0.61 กองคลัง 

     แนวทางที่   6   การส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 1 1.32 300,000 0.91 ส านักงานปลัด 
     แนวทางที่   7   การพัฒนาระบบบริหารราชการและการปฏิบัตริาชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศ

โดยยดึหลักการบรหิารจดัการที่ด ี
1 1.32 100,000 0.30 

ส านักงานปลัด/กองคลัง/ 
กองสาธารณสขุฯ 

     แนวทางที่   8   การปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพื่อการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 1 1.32 85,000 0.26 ส านักงานปลัด 

     แนวทางที่   9   การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 1 1.32 20,000 0.06 ส านักงานปลัด 
     แนวทางที่  10  แนวทางการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล - - - - - 

รวม 13 17.13 2,317,500 7.03   

 

ผด.01 



 

หนา้ 15 จาก 63 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม และ งบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง 
จ านวนโครงการ ร้อยละของ จ านวน ร้อยละของ 

ที่จะด าเนินการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่   1  การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 16 21.05  9,859,704  29.90 

ยุทธศาสตร์ที่   2  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 12 15.78 7,625,900 23.12 

ยุทธศาสตร์ที่   3  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 24 31.58 12,312,600 37.34 

ยุทธศาสตร์ที่   4  การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิต และการท่องเที่ยวในชุมชน 5 6.50 690,000 2.09 

ยุทธศาสตร์ที่   5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 7.89 170,000 0.52 

ยุทธศาสตร์ที่   6  การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 13 17.13 2,317,500 7.03 

รวมโครงการและงบประมาณทั้ง 6 ยุทธศาสตร ์ 76 100.00 32,975,704 100.00 

 
 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

ยุทธศาสตร์ที่   1  การส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราช   
เป็นเงิน  136,000 บาท   
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน   
เป็นเงิน  103,700 บาท    
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเจริญ  
เป็นเงิน  119,000 บาท 
 

358,700 ศพด.  
ในต าบล 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ยุทธศาสตร์ที่   1  การส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        แนวทางท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

2. ค่าจัดการศึกษาส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาดังน้ี 
1) ค่าหนังสือเรียน 25,000 บาท 
- ศพด.บ้านไชยราช 9,200 บาท (46 คน) 
-ศพด.บ้านหินเทิน 6,800 บาท (34 คน) 
-ศพด.บ้านบางเจริญ 9,000 บาท (45 คน) 
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน 25,000 บาท 
- ศพด.บ้านไชยราช 9,200 บาท (46 คน) 
-ศพด.บ้านหินเทิน 6,800 บาท (34 คน) 
-ศพด.บ้านบางเจริญ 9,000 บาท (45 คน) 
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 37,500 บาท 
- ศพด.บ้านไชยราช 13,800 บาท (46 คน) 
-ศพด.บ้านหินเทิน 10,200 บาท (34 คน) 
-ศพด.บ้านบางเจริญ 13,500 บาท (45 คน) 
4) เครื่องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 53,750 บาท 
- ศพด.บ้านไชยราช 19,780 บาท (46 คน) 
-ศพด.บ้านหินเทิน 14,620 บาท (34 คน) 
-ศพด.บ้านบางเจริญ 19,350 บาท (45 คน) 

141,250 ศพด.  
ในต าบล 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 10 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  การส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   2   พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยและการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร  ของครูผู้ดูแลเด็ก  
 

50,000 อบต.ไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 11 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  การส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   3  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการวันผู้สูงอายุและ
กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
ต าบลไชยราช 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวันผู้สูงอายุและกิจกรรมรดน้ า
ขอพรผู้สูงอายุต าบลไชยราช เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 
 

50,000 ต าบลไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

2. ส่งเสริมกิจกรรมรัฐพิธี 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 
งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น ค่าธงเฉลิม 
พระเกียรติฯ ธงชาติ ปัจจัยไทยทาน 
เทียน ค่าแต่งหน้า ท าผม และ   
ชุดการแสดง ฯลฯ 

 

100,000 ต าบล 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด.02 ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 12 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  การส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี   3  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการวันลอยกระทง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วันลอยกระทง เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง 
เครื่องไฟ ค่าเวที ฯลฯ 
 

40,000 อบต. 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4. โครงการงานประเพณี
สลากภัตและของดี 
บางสะพานน้อย 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัด
ขบวนแห่  ค่าจ้างเหมาการแสดงใน
ขบวน ฯลฯ 

40,000 สถานที่ตามที่
การก าหนดการ

จัดงาน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 13 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  การส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   4   ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนา 
 

เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายส าหรับจัด
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา 
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา  
วันออกพรรษา ฯลฯ 

 

60,000 ต าบลไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรม 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  
เครื่องดื่ม  ค่าเช่าสถานที่ เครื่องขยาย
เสียง  ฯลฯ 
 

20,000 ต าบลไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 

แบบ ผด.02 ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 14 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   5   ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. การแข่งขันกีฬาต่างๆ ของ 
อบต.ไชยราช 
 

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าเสื้อ ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ-
อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ค่าถ้วย
รางวัล เงินรางวัล  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ฯลฯ ในการจัดแข่งขัน
กีฬาต่างๆ ของ อบต.ไชยราช 
 

300,000 อบต. 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
อุปกรณ์กีฬา 
 

40,000 อบต. 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 

 

แบบ ผด.02 ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 15 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   6   ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการอบรมจริยธรรม
นักเรียน นักศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าเครื่องขยายเสียง ค่าอุปกรณ์
ประกอบการอบรม ฯลฯ 

20,000 ต าบลไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าของขวัญ  ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเครื่องขยายเสียง 
ค่าจ้างเหมาเครื่องเล่น ฯลฯ  

250,000 อบต.ไชยราช กอง
การศึกษาฯ 

            

3. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.ไชยราช จ านวน 
245 วัน ดังนี้   
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไชยราช   
เป็นเงิน  392,000 บาท (80 คน) 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินเทิน   
 เป็นเงิน  298,900 บาท (61 คน) 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเจรญิ  
เป็นเงิน  343,000 บาท (70 คน) 

1,033,900 ศพด.  
ในต าบล 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 16 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   6   ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ให้กับโรงเรียน จ านวน 260 วัน   
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 260 วัน  ดังนี ้
-ร.ร.บ้านไชยราช เปน็เงิน 848,877 บาท  
-ร.ร.บ้านบางเจริญ เป็นเงิน 601,687 บาท 
-ร.ร.บ้านทองอินทร์ เป็นเงนิ 335,335 บาท 
-ร.ร.บ้านช้างเผือก  เป็นเงิน 465,637 บาท 
-ศพด.บ้านไชยราช เปน็เงิน 153,296 บาท   
-ศพด.บ้านหินเทนิ เป็นเงนิ 116,888 บาท  
-ศพด.บ้านบางเจริญ เป็นเงิน 134,134 บาท 
 

2,655,854 สถานศึกษา  
ในต าบล 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 17 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   1  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   6   ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน 
 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็น
เงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขต อบต.ไชยราช  
จ านวน 200 วัน 
-โรงเรียนบ้านไชยราช  
เป็นเงิน 1,772,000 บาท   
-โรงเรียนบ้านบางเจริญ  
เป็นเงิน 1,256,000 บาท    
-โรงเรียนบ้านทองอินทร์  
เป็นเงิน 700,000  บาท  
-โรงเรียนบ้านช้างเผือก  
เป็นเงิน 972,000 บาท   

4,700,000 โรงเรียน 
ในต าบล 
ไชยราช 

กอง
การศึกษาฯ 

            

  
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 18 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
              แนวทางท่ี   1   การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ดีและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ซ่อมแซมและปรับปรุงถนน 
 

ค่าจัดซื้อหินคลุก ส าหรับใช้ในการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนภายใน 
หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ ต.ไชยราช 
 

268,000 หมู่ที่ 3 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
เพชรเกษม-บ่อกบ หมู่ที่ 1 
บ้านไชยราช 
 

โดยท าการปรับพืน้ที่ ลงลูกรัง เกรด บดอัด
พื้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 336.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 
0.50 เมตร พื้นที่ คสล.ไมน่้อยกว่า 
1,680.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
(ตามรูปแบบมาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน 
กรมทางหลวงชนบท) 
 

1,219,700 หมู่ที่ 1 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 19 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   1   การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ดีและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
คอกอ้ายเผือก-หมากผู้  
หมู่ที่ 6 บ้านหมากผู้ 
 

โดยท าการปรับพืน้ที่ เกรด บดอัดพื้นทาง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร  
พรอ้มป้ายโครงการ (ตามรูปแบบมาตรฐาน คสล.
ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) 

1,000,000 หมู่ที่ 6 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
บางเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 
3 บ้านบางเจริญ 
 

โดยท าการปรับพืน้ที่ ขุดดินปรบัขอบดันทาง 
เกรด บดอัดพื้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ (ตามรูปแบบมาตรฐาน คสล.
ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) 

732,000 หมู่ที่ 3 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 20 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   1   การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ดีและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
เพชรเจริญ หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

โดยท าการปรับพืน้ที่ เกรด บดอัดพื้นทาง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 715.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ (ตามรูปแบบมาตรฐาน คสล.ในหมู่บา้น 
กรมทางหลวงชนบท) 

509,500 หมู่ที่ 2 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

6. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
สุขเจริญ หมู่ที่ 2  
บ้านคอกอ้ายเผือก 
 

โดยท าการปรับพืน้ที่ เกรด บดอัดพื้นทาง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ (ตามรูปแบบมาตรฐาน คสล.
ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) 

490,500 หมู่ที่ 2 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 21 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   1   การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ดีและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการปรับปรุงต่อเติม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ทองอินทร์-ซอย 3 
หมู่ที่ 4 บ้านทองอินทร์ 
 

โดยท าการขุดรื้อทางเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
58.80 เมตร แล้วท าการปรับระดับพื้นทางเดิม ต่อเติม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 
952.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทางข้าง
ละ 0.50 เมตร พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 1,187.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามรูปแบบ
มาตรฐาน คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) 

840,400 หมู่ที่ 4 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

8. โครงการปรับปรุงต่อเติม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย เพชรเกษม-ฝายนา 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน 

โดยท าการขุดดินปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม ต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.60 เมตร ยาว 444.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร พ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร 
และท าการปรับพื้นท่ี เกรด บดอัดพ้ืนทาง ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร พื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 760.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามรูปแบบมาตรฐาน 
คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) 

1,022,000 หมู่ที่ 5 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 22 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
        แนวทางท่ี   1   การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้งานได้ดีและได้มาตรฐาน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย  
เพชรเกษม-บ้านลุงนึก  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน 
 

โดยท าการปรับพื้นท่ี เกรด บดอัดพื้นทาง 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 330.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 1,650.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ (ตามรูปแบบมาตรฐาน 
คสล.ในหมู่บ้าน กรมทางหลวงชนบท) 

1,173,800 หมู่ที่ 5 
ต าบลไชยราช 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 23 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า และสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
แนวทางท่ี   2   การพัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบไฟฟ้าและระบบประปา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ภายในเขตต าบลไชยราช
และอาคารส านักงาน 
อบต. 

ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่าง เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฟิวส์ 
เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า โคมไฟถนน โฟโต้เซลล์ 
ฯลฯ เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ตามหมู่บ้านและอาคารส านักงาน 

230,000 ต าบลไชยราช กองช่าง             

2. จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส าหรับ
งานประปา 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
เช่น แม็คเนติก โอโวโลด์ ลูกลอยอัตโนมัติ 
สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ ส าหรับใช้
ในการซ่อมแซมประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ
ดูแลของ อบต. 

20,000 ต าบลไชยราช กองช่าง             

3. จัดซื้ออุปกรณ์งานประปา 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในความดูแลของ 
อบต. 

120,000 ต าบลไชยราช กองช่าง             

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 24 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        แนวทางท่ี   1 การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสภาวะเร่งด่วนอันเกิดจากสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการไว้ล่วงหน้า 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ช่วยเหลือประชาชนในสภาวะ
เร่งด่วนอันเกิดจาก
สถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้า 

ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้า และเพ่ือจ่ายในกรณี
จ าเป็น กรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน หรือเพ่ือ
การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ 

 

200,000 ต าบล 
ไชยราช 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 25 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      แนวทางท่ี  2 การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการพัฒนาต าบลและ
ท้องถิ่นไปสู่สังคมสุจริต 
สังคมวิถีชีวิตพอเพียง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
พัฒนาภาพลักษณ์ฯ ในการด าเนินการ  
จัดท าข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ 
การฝึกอบรมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า ผู้น าหมู่บ้าน เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทัว่ไป 
 

150,000 อบต.ไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีต าบลไชยราช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลไชยราช เชน่ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร คา่เครื่องดื่ม  
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ 
 

16,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 26 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี   3   ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรและการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 
 

20,000 โรงเรียนใน
ต าบลไชยราช 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2. โครงการ “น้ าคือชีวิต ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ” 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ “น้ าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่
แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ” 
 

200,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 27 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      แนวทางท่ี 4 การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ 
 

เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ ให้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 

27,000 อบต. 
ปากแพรก 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 28 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        แนวทางท่ี   5   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ
กิจกรรมบ าบัด ฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และกิจกรรมบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพตดิ ทั้งในส่วนที่
ด าเนินการเองหรืออุดหนุนให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในลักษณะการบูรณาการ 

50,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในโรงเรียน เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่อง
ขยายเสียง ค่าอุปกรณ์ประกอบ 
การอบรม ฯลฯ 

16,000 โรงเรียนใน
ต าบลไชยราช 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 29 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี  8   พัฒนาระบบป้องกันความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เพ่ือใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ 
อบต.ไชยราช 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังและเครื่องมือ
ดับเพลิง น้ ายาเคมี ฯลฯ ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของอบต.ไชยราช 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ของ 
อบต.ไชยราช 

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 30 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        แนวทางท่ี   9   ส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง 
ฯลฯ 

20,000 ต าบลไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการฝึกอบรม ทบทวน 
สมาชิกอปพร. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง  
ค่าอุปกรณ์ส าหรับการอบรม  
ค่าชุดเครื่องแบบ อปพร.ฯลฯ 
 

50,000 ต าบลไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ภายใต้ภารกิจถ่ายโอนด้าน
การควบคุมไฟป่า 
 

ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการตามภารกิจถ่าย
โอนการควบคุมไฟป่า โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360  
ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

20,000 ต าบลไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 31 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        แนวทางท่ี   9   ส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการเยาวชนต าบล 
ไชยราช ใส่ใจวินัยจราจร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
เยาวชนต าบลไชยราช ใส่ใจวนิัยจราจร 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ฯลฯ 

16,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่มอบให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 
 

70,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 32 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        แนวทางท่ี 10  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการส่งเสริมสุขภาพ
การให้ความรู้ผู้พิการ
และทุพลภาพในต าบล
ไชยราช 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
สุขภาพการให้ความรู้ผู้พิการและทุพลภาพใน
ต าบลไชยราช เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

30,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพส าหรับการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุครบ 60 ปี 
บริบูรณ์ข้ึนไปตามระเบียกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 

8,613,600 ต าบล 
ไชยราช 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ  
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพส าหรับการจัด
สวัสดิการให้แก่คนพิการที่ได้แสดงความจ านง
ขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2,304,000 ต าบล 
ไชยราช 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 33 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        แนวทางท่ี 10  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชน และการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์ 
 

120,000 ต าบลไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 34 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี   11 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ 

อุดหนุนงบประมาณให้ชุมชน/หมูบ่้านเพื่อ
จัดท าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขฯ  

120,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2. โครงการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคชนิดต่างๆ
ในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ
ควบคมุการระบาดของโรคต่างๆในชุมชน เช่น  
ค่าจัดซื้อน้ ายาฆ่าเช้ือโรค  อุปกรณ์ท าความ
สะอาด  ฯลฯ 

20,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้มาลาเรีย 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย เช่น  ค่าจดัซื้อสารเคมี  
ค่าจ้างเหมาพ่นยาชุบมุ้ง  ฯลฯ 

60,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อก าจัดแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลาย เช่น ค่าจดัซื้อสารเคมี  ค่า
น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดเีซล  ค่าจ้างเหมาพ่น
หมอกควัน  ฯลฯ 

60,000 โรงเรียนใน
ต าบลไชยราช 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 35 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี   11 ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคในชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ในชุมชน  
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ในชุมชน เช่น  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

20,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 
 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการ
คุมก าเนิดสัตว์ เช่น ค่าจัดซื้อวัคซีนพิษ
สุนัขบ้า ยาคุมก าเนิดสัตว์ ฯลฯ 

100,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 
 
 
 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 36 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
      แนวทางท่ี 1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 าบล 
ไชยราช 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม
ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยต าบลไชย
ราช เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
 

30,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 37 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
        แนวทางท่ี   2   พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้มีการกระจายตัวอย่างทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ รายได้และการผลิต 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. การอบรมส่งเสริมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชนในพื้นที่
ตามอ านาจหน้าที่ 
 

เพ่ือใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ การ
ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริม
การประกอบอาชีพให้กับประชาชนใน
พ้ืนที ่เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 
 

180,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 38 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
แนวทางท่ี   3   ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ การ
ด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ  
 

400,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 39 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
        แนวทางท่ี   9   การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมการท้องเที่ยว โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอ่ืนๆ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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
ประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์
เมืองสามอ่าวและงานกาชาด
ประจ าปี งานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานท่องเที่ยว
ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว 
และงานกาชาด เช่น ค่าจัดขบวนแห่ 
ค่าจ้างเหมาการแสดงในขบวน ฯลฯ 

40,000 จังหวัด
ประจวบครีีขันธ ์

 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 40 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที่   4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
        แนวทางท่ี  10   การสนับสนุน ส่งเสริมและประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนและภาคเอกชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ เช่น ค่าเครื่องดื่มส าหรับ
บริการประชาชน ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ 
 

40,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

           

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 41 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        แนวทางท่ี   1   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการคุม้ครอง ดูแล บ ารุง
รักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคุมและลด
มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการคุ้มครอง 
ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ์
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ 

30,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เช่น 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

20,000 ต าบลไชยราช 
 

ส านักงาน
ปลัด 

            

         

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 42 จาก 63 
 

 ยุทธศาสตร์ที่   5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        แนวทางท่ี    2   การสร้างจิตส านึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลไชยราช 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
ไชยราช เช่น การปลูกต้นไม้ และปลูกไม้
ประดับ การอบรม การให้ความรู้ต่างๆ 
ฯลฯ 

10,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
ในชุมชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าในชุมชน เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่อง
เสียง  

10,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 
 

 
          

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 43 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        แนวทางท่ี   3   การจัดการระบบน้ าเสีย และขยะในครัวเรือนและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร
จัดการขยะอย่างเป็นระบบ ภายในต าบล
ไชยราย เช่น การคัดแยกขยะและน า
ขยะมูลฝอยที่สามารถใช้ประโยชน์
กลับมาใช้ซ้ า การอบรมให้ความรู้ ฯลฯ 

80,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

2. โครงการรณรงค์การจัดการน้ า
เสียและขยะในครัวเรือน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
การจัดการน้ าเสียและขยะในครัวเรือน
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

20,000 ต าบลไชยราช 
 

กอง

สาธารณสุขฯ 
            

 
 
 
 

         

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 44 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
       แนวทางท่ี   1   การพัฒนาการบริหารในระบบบูรณาการระหว่างองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการวันท้องถิ่นไทย 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการด าเนิน
โครงการวันท้องถิ่นไทย เช่น การจัด
นิทรรศการ การแข่งขันกีฬาต่างๆ ฯลฯ 
 

50,000 อ าเภอบาง
สะพานน้อย 

 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
 

30,000 ต าบล 
ไชยราช 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

 
        

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 45 จาก 63 
 

  ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
        แนวทางท่ี 2 การพัฒนา ส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยและสร้างความสามัคคีตามแนวทางสมานฉันฑ์และการปกป้องสถาบัน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ เช่น การจัด
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสร้าง
ความรู้รักสามัคคีของประชาชนในชุมชน 

30,000 อบต. 
ไชยราช 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 46 จาก 63 
 

       ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
          แนวทางท่ี   3   การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. พัฒนาบุคลากร อบต. 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือผู้ช่วย
ปฏิบัติราชการของอบต.  
- ส านักงานปลัด    200,000  บาท 
- กองคลัง            100,000  บาท 
- กองการศึกษาฯ    50,000  บาท 
- กองสาธารณสุขฯ  20,000  บาท 
- กองช่าง             50,000  บาท 

420,000 อบต. 
ไชยราช 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุข 

กองช่าง 

 

            

       

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 47 จาก 63 
 

  ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
       แนวทางท่ี   3   การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะของบุคลากรและองค์กรให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถยอมรับได้ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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

2. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้น าท้องถิ่น ประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล อปพร.  
กลุ่มแม่บ้านพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมนอก
สถานที่และ/หรือในสถานที่และ/หรือค่า 
ใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 
อปพร. กลุ่มแม่บ้าน พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เช่น  
ค่าสถานที่ในการฝึกอบรม ค่าที่พัก 
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ค่าอุปกรณ์ประกอบการ
อบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

300,000 อบต. 
ไชยราช 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

 
         

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 48 จาก 63 
 

ยุทธศาสตร์ที ่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
       แนวทางท่ี   4   การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ 
ท าการ อบต.ไชยราช 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ อบต.ไชย
ราช และรวมถึงอาคาร สถานที่ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.ไชยราช ฯลฯ 

20,000 อบต. 
ไชยราช 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของ อบต.  
 

(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครภุัณฑ์ 
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องปรบัอากาศ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ เป็นต้น 
รวมถึงค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรพัย์สินอื่น เช่น 
วัสดุต่างๆ เป็นต้น และค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมยานพาหนะ เช่น รถยนต ์ 
- ส านักงานปลัด    150,000  บาท 
- กองคลัง            100,000  บาท 
- กองการศึกษาฯ    75,000  บาท 
- กองสาธารณสุขฯ  100,000  บาท 
- กองช่าง             237,500  บาท 

662,500 อบต. 
ไชยราช 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุข 

กองช่าง 

 

            

     

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 49 จาก 63 
 

    ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
       แนวทางท่ี   4   การพัฒนาปรับปรุงสถานที่ การปฏิบัติงาน และการจัดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ของ อบต. 

(2) ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษากล้อง
วงจรปิด (cctv) ภายในต าบลไชยราช 

100,000 ต าบล 
ไชยราช 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 50 จาก 63 
 

   ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
       แนวทางท่ี   5   การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมทั่วถึง มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  เช่น ค่าจ้างพนักงานส ารวจ
ข้อมูลภาคสนาม ค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าธรรมเนียม ค่าค าขอคัดลอกโฉนด
ที่ดิน 

200,000 ต าบล 
ไชยราช 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 

 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 51 จาก 63 
 

        ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
     แนวทางท่ี 6 การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนา 
ล าดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
จัดการเลือกตั้งต่างๆ เช่น การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

300,000 อบต. 
ไชยราช 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 52 จาก 63 
 

        ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
       แนวทางท่ี   7   การพัฒนาระบบบริหารราชการและการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานและเผยแพร่
ข่าวสารของ อบต. และป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
ป้ายเครื่องหมายจราจร ปา้ยรณรงค์ ป้าย
โฆษณาตา่งๆ แผน่พบั ใบปลิว โปสเตอร์ 
ของ อบต. และป้ายประชาสัมพนัธ์ตาม
นโยบายรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทย 
หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรืออ าเภอบาง
สะพานน้อย หรือตามหนังสือสัง่การ หรือ
หนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ
อ่ืนๆ 
- ส านักงานปลัด 30,000 บาท 
- กองคลัง 50,000 บาท 
- กองสาธารณสุขฯ 20,000 บาท 

100,000 อบต. 
ไชยราช 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

กองสาธารณสุข 

 

            

 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 53 จาก 63 
 

         ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
        แนวทางท่ี   8   การปรับปรุงพัฒนาระบบและกระบวนการท างานเพ่ือการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริการและการบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับสัญญาณดาวเทียม
จ านวน 1 ปี ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ของ 
อบต.ไชยราช 
 

85,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 54 จาก 63 
 

        ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
       แนวทางท่ี   9   การพัฒนาเสริมสร้างความพึงพอใจและความม่ันใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. ส ารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของประชาชน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพ่ือศึกษา 
วิจัย ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา  หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง และเพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจ
และประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

20,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

 
 

ผด.02 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 55 จาก 63 
 

บัญชีครุภัณฑ์ตามแบบ (ผ08) 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 
1 ตัว ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 

2,500 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

2. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
- ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 32,400 บาท 
- ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 5 เครื่อง 
เป็นเงิน 235,000 บาท (จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปี 2561) 

267,400 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

3. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
จ านวน 1 ตู้  

5,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

4. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง(จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.2561) 

21,000 อบต.ไชยราช ส านักงาน
ปลัด 

            

ผด.02/1 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 56 จาก 63 
 

บัญชีครุภัณฑ์ตามแบบ (ผ08) 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 
เครื่อง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

22,000 อบต.ไชยราช กองคลัง             

6. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้
แบบพกพา (Printer Mobile) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้

แบบพกพา จ านวน 2 เครื่อง 
40,000 อบต.ไชยราช กองคลัง             

7. จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์

ส าหรับงานเกบ็เอกสาร จ านวน 1 เครื่อง  
3,000 อบต.ไชยราช กองคลัง             

8. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

จ านวน 2 เครื่อง 
5,000 อบต.ไชยราช กองคลัง             

 
 
 
 
 

ผด.02/1 



บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 

หนา้ 57 จาก 63 
 

บัญชีครุภัณฑ์ตามแบบ (ผ08) 
  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

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. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบ
ที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ.
2561) 

15,000 อบต.ไชยราช กอง

สาธารณสุขฯ 
            

 

ผด.02/1 


