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ส่วนที่  1 
1. บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนการด าเนินงาน  
ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา จึงจัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น โดยมีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานอื่น และจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน  และระบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  4.  เพ่ือให้ง่ายต่อการประเมินผลเมื่อสิ้นปี 

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานมีข้ันตอนการด าเนินงาน   3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่  1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ขั้นตอนที่  2 จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
   ขั้นตอนที่  3 ประกาศแผนการด าเนินงาน 
 4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  แผนด าเนินงาน เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ มีการ
จัดท าหลังจากท่ีได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วแผนการด าเนินงานจึงเป็นแผนที่รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีท้ังโครงการ/กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเองที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และโครงการ/กิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ จึงมีประโยชน์ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และการประเมินผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
  
 



  -๒- 
ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปโครงการ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

      

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ
(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๔ 37.84 3,265,800 20.70 กองช่าง 

รวม ๑๔ 37.84 3,265,800 20.70  
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

     

 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - -  

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งขบองชุมชน - - - -  
รวม - - - -  

3.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ทั่วถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

     

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖ ๑๖.๒๑ ๕๙๐,๐๐๐ ๓.๗๔ ส านักงานปลัด 
 - แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒ 5.41 12,000 0.07 ส านักงานปลัด   
 - แผนงานการศึกษา ๘ 21.62 734,370 4.66 กองการศึกษาฯ 

 - แผนงานสาธารณสุข 
๓ 8.11 110,000 0.70 กองสาธารณสุข

ฯ 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - -  

 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - -  

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - - - -  

 - แผนงานงบกลาง ๓ 8.11 11,013,600 69.81 ส านักงานปลัด 

รวม ๒๒ 59.46 12,459,970 78.98  
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

งบประมาณ
(บาท) 

ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิด 

     

     ความสมดุลอย่างย่ังยืน - - - -  
 - แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ 2.70 50,000 0.32 ส านักงานปลัด 
 - แผนงานการเกษตร - - - -  

รวม ๑ 2.70 50,000 0.32  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

     

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - -  
 - แผนงานการศึกษา - - - -  
 - แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - -  

รวม - - - -  
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชิปไตย  ความม่ันคง  และสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล  จังหวัด  อ าเภอ 

     

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - -  

รวม - - - -  

รวมทั้งหมด 37 100 15,775,770 100  
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

1 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ละลมใหม่
พัฒนา   

ก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรตีเสริม
เหล็ก มีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 396 
ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร  

151,000 อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

กองช่าง         
 

    

2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยบ้าน
นางสมศรี  หมู่ที่ ๑ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หน้า 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 82 ตาราเมตร  (รวมหูช้าง) 

50,900 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาย
มา-บ้านนายสามัคคี  หมู่ที่ ๒ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 345 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) 

202,600 หมูที่ 2 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นนาย
สมหมาย  หมู่ที่ ๑ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 61 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) 

34,600 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระ
สาธารณะประโยชน์และแปลงผัก ม.๑ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 402 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) 

228,700 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
๐๒ 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลอง
ยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ ๙ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 601 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) 

347,200 หมูที่ 9 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๑๒ 
ซอยบ้านนางโปร่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
2.50 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
150 ตารางเมตร  

95,500 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมูท่ี่ ๑๒ 
ซอยบ้านนางวิไล 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 59 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 178 ตาราง
เมตร (รวมหูช้าง) 

101,900 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมูท่ี่ ๒  
บ้านนายธ ารงศักดิ-์บ้านนายประคอง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
165 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) 

94,800 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

 
 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           1.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่๕  
(ภายในวัด) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
722 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) 

413,600 ส านักสงฆส์ระตะ
หมก 

กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที ่๒ 
(รพ.สต.-คลองชลประทาน) 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 192 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
960 ตารางเมตร  

277,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

12 โครงการปรับปรุงถนนสายกลางบา้น   
หมู่ที่ ๖ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร  

290,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  หมู่ที ่๑๐  
สายนอก 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสฟลัท์ติกคอนกรีต   
ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร 

488,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  หมู่ที ่๒  
สายบ้านนางพัฒนา 

ก่อสร้างถนนแอสฟัสฟลัท์ติกคอนกรีต   
ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 340 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,700 ตารางเมตร 

491,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

รวม 14  3,266,800               
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

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. 

๑ โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

การจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจัด
กิจกรรม ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็น 

20,000 อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

ส านักงานปลัด             

๒ โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ ์

การจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าเวที ค่าเครื่องเสยีง ค่า
จัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็น 

20,000 อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

ส านักงานปลัด         
 

    

๓ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าเบี้ยเลีย้ง  

350,000 อบต.ละลมใหม่
พัฒนา 

ส านักงานปลัด          
 

  
 

 

๔ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการบรหิารกิจการประปา 

การให้ความรู้แกค่ณะกรรมการบรหิาร
กิจการประปาต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่า
จัดสถานท่ี ค่าท่ีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

30,000 โรงแรมเทอรา  
วิลล่า รสีอร์ท 

ส านักงานปลัด             

 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
         ๓.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

๕ โครงการวัยรุ่นมรีักปลอดภัยอย่าไว้ใจ
เอดส ์

การจัดโครงการวัยรุ่นปลอดภัยอยา่ไว้ใจ
เอดส์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง  ค่า
จัดสถานท่ี ค่าท่ีพัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ของสมนาคุณ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

20,000 โรงแรมเทอรา  
วิลล่า รสีอร์ท 

ส านักงานปลัด             

๖ โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  
ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง  พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

การจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมารถ 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ค่า
จัดสถานท่ี ค่าท่ีพัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
ของสมนาคุณและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

150,000 โรงแรมโกลเดนท์
แลด์ รสีอร์ท 

ส านักงานปลัด             

รวม 6  590,000               
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
         ๓.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

๑ โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัตภิัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

การจัดตั้งจดุตรวจและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม   
ค่าป้าย ค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง  

6,000 สายตรวจต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 

ส านักปลดั             

๒ โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัตเิหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

การจัดตั้งจดุตรวจและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม   
ค่าป้าย ค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

6,000 สายตรวจต าบล
ละลมใหม่พัฒนา 

ส านักปลดั         
 

    

รวม 2  12,000               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



-10- 
 

    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
         ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

๑ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

การจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พัฒนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม คา่วัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

15,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 

กองการศึกษาฯ             

๒ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ การจัดกิจกรรมพาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ทัศนศึกษานอกพ้ืนท่ี ค่าจ้างเหมารถ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10,000 สวนสัตว์
นครราชสมีา 

กองการศึกษาฯ         
 

    

รวม 2  25,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-11- 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
         ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

1 โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
ศิลปะและปัจฉมินิเทศเด็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พัฒนา 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศลิปะ
และปัจฉิมนเิทศเด็กศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
ประจ าป ี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าของรางวัล ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวิทยาการ และคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 

กองการศึกษาฯ         
 

    

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา 

1.อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
จ านวน 80 คนๆละ 20 บาท ต่อวัน รวม 
245 วัน เป็นเงิน 392,000 บาท 
2. ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พัฒนา จ านวน 80 คนๆละ 1,700 บาท 
เป็นเงิน 136,000 บาท 
 

583,370 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 

กองการศึกษาฯ             

 

แบบ ผด.๐๒ 



-12- 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
         ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

  3. ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
จ านวน 49 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 
9,800 บาท 
4. ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
จ านวน 49 คนๆละ 200 บาท เป็นเงิน 
9,800 บาท 
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่
พัฒนา จ านวน 49 คนๆละ 300 บาท 
เป็นเงิน 14,700 บาท 
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนศูนย์พฒันา 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
จ านวน 49 คนๆละ 430 บาท เป็นเงิน 
21,070 บาท 

               

4 โครงการสานสมัพันธ์รักครอบครัว (วันแม่
แห่งชาติ) 

การจัดกิจกรรมในโครงการสานสมัพันธ์รัก
ครอบครัวของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 

กองการศึกษาฯ             

 

แบบ ผด.๐๒ 



-13- 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
         ๓.๓  แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

5 โครงการเสรมิสร้างประสบการณ์การ
เรียนรูภู้มิปญัญาท้องถิ่น 

การจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรยีนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
ให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

3,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 

กองการศึกษาฯ             

6 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดาน
โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคก์าร
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

ซ่อมแซมฝา้เพดานโรงอาหารศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลละลม
ใหม่พัฒนา  

93,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ละลม

ใหม่พัฒนา 

กองการศึกษาฯ             

รวม 6  709,370               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



-14- 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
         ๓.๔  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

๑ โครงการฉดีวัคซีนป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า การป้องกันและควบคมุการเกดิโรคพิษ
สุนัขบ้าตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคัรราช
กุมารี ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม ค่า
วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

60,000 พื้นที่ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ       0      

๒ โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

การบริหารจัดการคัดแยกขยะมลูฝอยใน
ชุมชน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 พื้นที่ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ         
 

    

๓ โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

การป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าวัสดอุุปกรณ์
ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ค่าทรายอะเบท ค่าน้ ายาฉีดพ่นก าจัด
ยุงลาย ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

30,000 พื้นที่ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

กองสาธารณสุขฯ             

รวม 3  111,000               
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



-15- 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
    ๓.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสขุ 
         ๓.๕  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ.2562 

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

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอาย ุ 8,451,600 พื้นที่ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

ส านักปลดั             

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ 2,544,000 พื้นที่ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

ส านักปลดั         
 

    

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส ์ 18,000 พื้นที่ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

ส านักปลดั             

รวม 3  11,013,600               
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



-16- 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรกัษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอยา่งยั่งยืน 
         ๔.๒  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมาร ี

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  

50,000 พื้นที่ต าบลละลม
ใหม่พัฒนา 

ส านักปลดั             

รวม 1  50,000               
 

 
 

 

แบบ ผด.๐๒ 


