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แผนดําเนินงาน

ประจําป�งบประมาณ พ
 

 

 

 
 

องค�การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง

อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แผนดําเนินงาน 
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ส�วนท่ี 1 
ประกอบด�วยเน้ือหา ดังน้ี 

บทนํา 

วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ประโยชน�ของแผนการดําเนินงาน 
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ส�วนที่ 1 

บทนํา 

1. บทนํา  
เนื่องด�วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจําทําแผนพัฒนาขององค"กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน พ.ศ.2548 ได�กําหนดให�องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด 
5 ข�อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให�ดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ (1) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค"กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของ
องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน (2) 
คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ินประกาศแผน
ดําเนินงาน ท้ังนี้ ให�ป=ดประกาศแผนดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันและต�องป=ดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทํา
แผนขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข�อ 12 “ข�อ17 แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�
แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ�ายประจําปC งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงานโครงการจากหน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินในปCงบประมาณนั้น การ
ขยายการจัดทําแผนและแก�ไขแผนการดําเนินงานเปDนอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน” 

ภายใต�กฎหมายดังกล�าว องค"การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง จึงได�ดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2563 ข้ึน เพ่ือให�ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําปCงบประมาณนั้น และใช�เปDน
แนวทางในการดําเนินงานในปCงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค"การบริหารส�วนตําบลให�มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึนมีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหน�วยงานและการจําแนกรายละเอียดต�างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนดําเนินงานจะทําให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปCงบประมาณมีความสะดวกมาก
ข้ึน 
2. วัตถุประสงค�ของแผนการดําเนินงาน 

(1)   เพ่ือให�ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินประจําปCงบประมาณ 

(2) เพ่ือใช�เปDนแนวทางในการดําเนินงานในปCงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค"การบริหารส�วนตําบล
ให�มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 

(3) เพ่ือให�มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน�วยงาน และการจําแนกรายละเอียดต�างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให�การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปCงบประมาณมีความ
สะดวกมากข้ึน 
3. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ี
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ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค"กรปกครองส�วนท�องถ่ิน แล�วจัดทําร�างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันตอนการพิจารณาร�างแผน 
  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนินงาน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน

ประกาศเปDนแผนการดําเนินงาน 
ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใช�แผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนการดําเนิน แล�วเสนอผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือ

ประกาศใช�แผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ ให�ป=ดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีประกาศ
เพ่ือให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันและต�องป=ดประกาศไว�อย�างน�อยสามสิบวัน 

 แผนการดําเนินงานให�จัดทําให�แล�วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีประกาศใช�งบประมาณ
รายจ�ายประจําปC งบประมาณรายจ�ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได�รับแจ�งแผนงานโครงการจาก
หน�วยงานราชการส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีต�องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค"กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินในปCงบประมาณนั้น 

 
“การขยายเวลาการจัดทําและการแก�ไขแผนดําเนินงานเปDนอํานาจของผู�บริหารท�องถ่ิน” 

 
แผนการดําเนินงาน  พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1 ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2563 มี

รายละเอียดเค�าโครงการดังนี้ 
 

ส�วนที่ 1   บทนํา ประกอบด�วย 

1.1 บทนํา 

1.2 วัตถุประสงค"ของแผนการดําเนินงาน 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

1.4 ประโยชน"ของแผนการดําเนินงาน 

ส�วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.1) 

2.2 บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.2) 

2.3 บัญชีครุภัณฑ"สําหรับท่ีไม�ได�ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท�องถ่ิน (ผด.02/1) 
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4. ประโยชน"ของแผนการดําเนินงาน 
(1) ทําให�แนวทางการดําเนินงานในปCงบประมาณขององค"การบริหารส�วนตําบลคําครั่งมีความชัดเจน

ในการปฏิบัติมากข้ึน 
(2) ทําให�การใช�จ�ายงบประมาณขององค"การบริหารส�วนตําบลเปDนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
(3) ใช�เปDนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําให�การติดตามและประเมินผล

เม่ือสิ้นปCมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
(4) ใช�เปDนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู�บริหารท�องถ่ินเพ่ือควบคุมการดําเนินงานให�เปDนไป

อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ส�วนท่ี 2 

ประกอบด�วยเน้ือหา ดังน้ี 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.1) 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.2) 

บัญชีครุภัณฑ#สําหรับท่ีไม(ได)ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท)องถ่ิน (ผด.02/1) 

 
 



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร�การพัฒนาแผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเป#นร$อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเป#นร$อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน-วยงานรับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรด�านโครงสร�างพื้นฐาน
1.1 แผนอุตสาหกรรมการโยธา 15 24.60 3,088,000               16.92 กองช(าง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร 2 3.28 20,000                    0.11 สํานักปลัด
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต คนและสังคม
3.1 แผนงานการบริหารการศึกษา 11 18.03 3,224,630               17.67 กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานสาธารณสุข 2 3.27 44,400                    0.24 สํานักปลัด

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท$องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ.2564

องค�การบริหารส-วนตําบลคําครั่ง

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านแหล(งน้ํา

 -  -  -  -  -  -

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 4.92 807,000                  4.42 สํานักปลัด
5.2 แผนงานบริงานหารทั่วไป (งานคลัง) 2 3.28 260,000                  1.42 กองคลัง
5.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 4 6.56 85,000                    0.47 สํานักปลัด
5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 9.84 109,000                  0.6 สํานักปลัด
5.5 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 4 6.56 143,600                  0.79 สํานักปลัด
5.6  แผนงานงบกลาง 9 14.75 10,440,480             57.2 สํานักปลัด

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล�อมและการท(องเที่ยว

6.1 แผนงานการเกษตร 3 4.92 30,000                    0.16 สํานักปลัด
รวมทั้งสิ้น 61 100.00 18,252,110             100.00รวมทั้งสิ้น 61 100.00 18,252,110             100.00





ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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
โครงการก�อสร�างท�อระบายน้ําคอนกรีตพร�อม
ขยายผิวจราจรซอยแก�งใหญ� บ�านนานวล  หมู�ที่
 9  (ข�อบัญญัติงบป) 64 )

วางท�อระบายน้ําคอนกรีต ขนาด 
0.30 ม.ชั้น3 ยาว 71.00 ม.พร�อม
บ�อพักรับน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและ
วางท�อจ�ายน้ําประปาใหม� ยาว 

82,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 9  
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท-องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2564
องค3การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาที่ 1 ด-านโครงสร-างพื้นฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

 9  (ข�อบัญญัติงบป) 64 ) วางท�อจ�ายน้ําประปาใหม� ยาว 
20.00 ม.

 ต.คําครั่ง

2
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข�าง 
รพ.สต. หมู�ที่ 1       (ข�อบัญญัติงบป) 64 )

สายที่ 1 กว�างไม�น�อยกว�า 5.00 
เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 55.00 เมตร 
หนาไม�น�อยกว�า 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม�น�อย 275.00 
ตารางเมตรลงลูกรังไหล�ทางทั้งสอง
ข�างๆละ 0.50 เมตร สายที่ 2 กว�าง
ไม�น�อยกว�า 5.00 เมตร ยาวไม�น�อย
กว�า 48.00 เมตร หนาไม�น�อยกว�า 
0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม�
น�อย 240.00 ตารางเมตรลงลูกรัง
ไหล�ทางทั้งสองข�างๆละ 0.50 เมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทาง ฯ กําหนด

300,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 1  
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย

กว�างไม�น�อยกว�า 4.00 เมตร ยาวไม�
น�อยกว�า 127.00 เมตร หนาไม�น�อย
กว�า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม�น�อย 508.00 ตารางเมตร

300,000
   บริเวณ  
   หมู�ที่ 6  

กองช�าง 

องค3การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

1.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาที่ 1 ด-านโครงสร-างพื้นฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท-องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2564

3
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
วาสนา หมู�ที่ 6       (ข�อบัญญัติงบป) 64 )

จราจรไม�น�อย 508.00 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล�ทางทั้งสองข�างๆละ 0.50
 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ฯ 
กําหนด

300,000
เงินอุดหนุน

   หมู�ที่ 6  
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

4
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โนนม�วง(ต�อจากพิกัดเดิม) หมู�ที่ 4   (ข�อบัญญัติ
งบป) 64 )

กว�างไม�น�อยกว�า 4.00 เมตร ยาวไม�
น�อยกว�า 84.00 เมตร หนาไม�น�อย
กว�า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม�น�อย 336.00 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล�ทางทั้งสองข�างๆละ 0.30
 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ฯ 
กําหนด

200,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 4  
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย

กว�างไม�น�อยกว�า 5.00 เมตร ยาวไม�
น�อยกว�า 103.00 เมตร หนาไม�น�อย
กว�า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม�น�อย 515.00 ตารางเมตร

300,000
   บริเวณ  
   หมู�ที่ 8 

กองช�าง 

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท-องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2564
องค3การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

1.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาที่ 1 ด-านโครงสร-างพื้นฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

5
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บูรพา - หนองสนม หมู�ที่ 8

จราจรไม�น�อย 515.00 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล�ทางทั้งสองข�างๆละ 0.50
 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ฯ 
กําหนด

300,000
เงินอุดหนุน

   หมู�ที่ 8 
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

6
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน�า
บ�านนายสวน สังวาลยBทอง  หมู�ที่ 2

สายที่ 1 กว�าง 5.00 ม. ยาวไม�น�อย
กว�า 35.20 ม. หนาไม�น�อยกว�า 
0.15 ม.  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม�น�อย
 176.00 ตร.ม.ลงลูกรังไหล�ทางทั้ง
สองข�างๆละ 0.50 ม.  สายที่ 2กว�าง
 5.00 ม. ยาวไม�น�อยกว�า 21.00 ม.
 หนาไม�น�อยกว�า 0.15 ม.  หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม�น�อย 105.00  ตร.
ม. ลงลูกรังไหล�ทางทั้งสองข�างๆละ 
0.50 เมตร

167,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 2  
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน�า
วัดบ�านดอนชี - ซอยมหาดไทย หมู�ที่ 10    

กว�างไม�น�อยกว�า 4.00 เมตร ยาวไม�
น�อยกว�า 127.00 เมตร หนาไม�น�อย
กว�า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม�น�อย 508.00 ตารางเมตร

300,000
   บริเวณ  
   หมู�ที่ 

กองช�าง 

องค3การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท-องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2564

1.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาที่ 1 ด-านโครงสร-างพื้นฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

7 วัดบ�านดอนชี - ซอยมหาดไทย หมู�ที่ 10    
(ข�อบัญญัติงบป) 64 )

จราจรไม�น�อย 508.00 ตารางเมตร
ลงลูกรังไหล�ทางทั้งสองข�างๆละ 0.50
 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง ฯ 
กําหนด

300,000
เงินอุดหนุน

   หมู�ที่ 
10ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

8
โครงการก�อสร�างฝายน้ําล�นห�วยวังคําตอนบน  
หมู�ที่ 3   (ข�อบัญญัติงบป) 64 )

กว�าง 6.00 ม.ความสูงสันฝาย 1.00
 ม. ความสูงผนังข�างฝาย 2.50 ม. 
(ตามแบบ มข.2527)

300,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 3  
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

9
โครงการวางท�อระบายน้ําคอนกรีตพร�อมขยาย
ผิวจราจรสายหลังหมู�บ�าน  หมู�ที่ 9   (ข�อบัญญัติ
งบป) 64 )

วางท�อระบายน้ําคอนกรีต ขนาด 
0.30 ม.ชั้น3 ยาว 190.00 ม.
พร�อมบ�อพักรับน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
และวางท�อจ�ายน้ําประปาใหม� ยาว 
150.00 ม.

218,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 9  
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

แบบ ผด.02



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10
โครงการก�อสร�างระบบประปา  หมู�ที่ 7    
(ข�อบัญญัติงบป) 64 )

จํานวน 1 แห�ง ตามแบบฯ กําหนด
388,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 7 
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

โครงการซ�อมแซมถนน คสล.เปDนถนนแอสฟFลตB
หนา 5.00 เซนติเมตร กว�างไม�น�อย
กว�า 4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 100,000

   บริเวณ  
กองช�าง 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท-องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2564

องค3การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
1.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาที่ 1 ด-านโครงสร-างพื้นฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

11
โครงการซ�อมแซมถนน คสล.เปDนถนนแอสฟFลตB
คอนกรีต แบบ OVerLay อบ.4031 เส�น
กลางบ�าน  หมู�ที่ 4  (ข�อบัญญัติงบป) 64 )

กว�า 4.00 เมตร ยาวไม�น�อยกว�า 
68.00เมตร มีปริมาณพื้นที่ 272.00
 ตารางเมตร

100,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 4  
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

12
โครงการซ�อมแซมถนนลูกรังซอยหนองคู  หมู�ที่ 
2  (ข�อบัญญัติงบป) 64 )

ลงลูกรังผิวจราจรปรับเกลี่ยแต�งกว�าง 
 4.00 ม.ยาว 74.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.50 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม�น�อย
กว�า 296.00 ตร.ม. และงานวางท�อ
ระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.40 ม. ชั้น3
ยาว 73.00 ม.พร�อมบ�อพักรับน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก

133,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 2  
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท-องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน
โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13
โครงการซ�อมแซมฝายน้ําล�นวังเกิ้ง  หมู�ที่ 5  
(ข�อบัญญัติงบป) 64 )

ซ�อมแซมฝายน้ําล�นวังเกิ้ง หมู�ที่ 5 
ตามแบบฯ กําหนด

97,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 5 
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค3การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
1.  ยุทธศาสตร3การพัฒนาที่ 1 ด-านโครงสร-างพื้นฐาน

แผนการดําเนินงาน ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2564

14
โครงการซ�อมแซมระบบประปาหมู�บ�าน หมู�ที่ 5 
 (ข�อบัญญัติงบป) 64 )

ซ�อมแซมระบบประปา หมู�ที่ 5 ตาม
แบบฯ กําหนด

30,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 5  
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง

15
โครงการซ�อมแซมห�วยหินหนีบ ตอนล�าง  หมู�ที่ 
5  (ข�อบัญญัติงบป) 64 )

ซ�อมแซมฝายน้ําล�นห�วยหินหนีบ    
หมู�ที่ 5 ตามแบบฯ กําหนด

173,000
เงินอุดหนุน

   บริเวณ  
   หมู�ที่ 5 
 ต.คําครั่ง

กองช�าง 
อบต.คําครั่ง



ยุทธศาศตร	ที่ 5 ด�านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

อุบัติเหตุทางถนนในช�วง   
เทศกาลป�ใหม� ประจําป�    
พ.ศ. 2564

เพื่อเป+นค�าใช,จ�ายในการดําเนินการตาม
โครงการป	องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช�วงเทศกาลป�ใหม�และส�งเสริม
นโยบายของรัฐในแนวทางการ

30,000       บ,านนานวล
ใต,พัฒนา 
หมู�ที่ 9

อบต.คําครั่ง

แบบ ผด.02

องค	การบริหารส(วนตําบลคําครั่ง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการดําเนินงาน ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ลําดับที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน(วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 นโยบายของรัฐในแนวทางการ
ดําเนินการป	องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช�วงเทศกาลป�ใหม�

2 โครงการป	องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช�วง
เทศกาลสงกรานต9 ประจําป� 
พ.ศ. 2564

เพื่อเป+นค�าใช,จ�ายในการดําเนินการตาม
โครงการป	องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช�วงเทศกาลสงกรานต9และ
ส�งเสริมนโยบายของรัฐในแนวทางการ
ดําเนินการป	องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช�วงเทศกาลสงกรานต9

30,000       บ,านนานวล
ใต,พัฒนา 
หมู�ที่ 9

อบต.คําครั่ง

3 โครงการเดินรณรงค9ต�อต,านยา
เสพติดเนื่องในวันต�อต,านยา
เสพติด

เพื่อจ�ายเป+นค�าใช,จ�ายจัดทําโครงการเดิน
รณรงค9ต�อต,านยาเสพติดเนื่องในวัน
ต�อต,านยาเสพติด ตลอดจนรายละเอียด
ค�าใช,จ�ายตามโครงการฯ

8,000         บ,านคําครั่ง
หมู�ที่ 1

อบต.คําครั่ง



ยุทธศาศตร	ที่ 5 ด�านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

แบบ ผด.02

องค	การบริหารส(วนตําบลคําครั่ง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แผนการดําเนินงาน ประจําป,งบประมาณ พ.ศ. 2564

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ลําดับที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน(วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการคลองสวยน้ําใส เพื่อจ�ายเป+นค�าใช,จ�ายในการจัดทํา
โครงการคลองสวยน้ําใส กิจกรรมกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล�งน้ํา
สาธารณะ ประจําป� 2564

5,000         พื้นที่ตําบล
คําครั่ง

อบต.คําครั่ง

สาธารณะ ประจําป� 2564
5 โครงการ "ตาวิเศษ อุบลเมือง

สะอาด ราชธานีอีสาน"
เพื่อจ�ายเป+นค�าใช,จ�ายในการจัดทํา
โครงการ "ตาวิเศษ อุบลเมืองสะอาด 
ราชธานีอีสาน" องค9การบริหารส�วน
ตําบลคําครั่ง

10,000       พื้นที่ตําบล
คําครั่ง

อบต.คําครั่ง

6 โครงการฝBกซ,อมแผนป	องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ�ายเป+นค�าใช,จ�ายจัดทําโครงการ

ฝBกซ,อมแผนป	องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประจําป� 2564 และกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวกับการฝBกอบรมด,านการ
ป	องกันและบรรเทาสาธารณภัย/การ
ทบทวนวิธีการดับเพลิง/การเข,าระงับ
อัคคีภัยฯลฯ ตลอดจนรายละเอียด
ค�าใช,จ�ายตามโครงการฯ

26,000       อบต.คําครั่ง อบต.คําครั่ง

109,000  รวม



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ 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 โครงการสนับสนุนคาใช�จายบริหาร คาจัดหาอาหารกลางวันของ ๖๙๐,๙๐๐ ศูนย พัฒนา กองการศึกษา
สถานศึกษา ศพดสังกัด อบต.คําครั่ง เด็กเล็กสังกัด

๔  แหง อบต.คําครั่ง
ทั้ง  ๔  แหง

       แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําป2งบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๖๔

องค7การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร7การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาด;านคุณภาพชีวิต คนและสังคม

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้ง  ๔  แหง

๒ โครงการสนับสนุนคาใช�จายบริหาร คาจัดการเรียนการสอนของ ๒๓๙,๗๐๐ ศูนย พัฒนา กองการศึกษา
สถานศึกษา ศพด. ๔ แหง  สังกัด เด็กเล็กสังกัด

  อบต.คําครั่ง   อายุ  ๓ - ๕  ป8 อบต.คําครั่ง
ทั้ง  ๔  แหง

๓ โครงการสนับสนุนคาใช�จายบริหาร คาหนังสือเรียนของ  ศพด. ๒๘,๒๐๐ ศูนย พัฒนา กองการศึกษา
สถานศึกษา สังกัด อบต.คําครั่ง  เด็กเล็กสังกัด

ทั้ง  ๔  แหง อบต.คําครั่ง
ทั้ง  ๔  แหง



ยุทธศาสตร7การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาด;านคุณภาพชีวิต คนและสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการสนับสนุนคาใช�จายบริหาร คาอุปกรณ การเรียนของ  ศพด. 28,200 ศูนย พัฒนา กองการศึกษา
สถานศึกษา สังกัด อบต.คําครั่ง  เด็กเล็กสังกัด

ทั้ง  ๔  แหง อบต.คําครั่ง
ทั้ง  ๔  แหง

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําป2งบประมาณ พ.ศ.    ๒๕๖๔

องค7การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

       แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้ง  ๔  แหง

๕ โครงการสนับสนุนคาใช�จายบริหาร คาเครื่องแบบนักเรียน ของ  42,300              ศูนย พัฒนา กองการศึกษา
สถานศึกษา ศพด. สังกัด อบต.คําครั่ง  เด็กเล็กสังกัด

ทั้ง  ๔  แหง อบต.คําครั่ง
ทั้ง  ๔  แหง

๖ โครงการสนับสนุนคาใช�จายบริหาร คากิจกรรมพัฒนาผู�เรียน ของ  60,630              ศูนย พัฒนา กองการศึกษา
สถานศึกษา ศพด. สังกัด อบต.คําครั่ง  เด็กเล็กสังกัด

ทั้ง  ๔  แหง อบต.คําครั่ง
ทั้ง  ๔  แหง



ยุทธศาสตร7การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาด;านคุณภาพชีวิต คนและสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ คาอาหารเสริม(นม) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 854,700 โรงเรียนสังกัด กองการศึกษา
ให�กับโรงเรียนสังกัด  สพฐ. สพฐ.  ๔ แหง
๔  แหง และศูนย พัฒนาเด็ก และ ศพด.
เล็กสังกัด อบต.คําครั่ง ๔ แหง สังกัด อบต.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงานประจําป2งบประมาณ พ.ศ.    ๒๕๖๔

องค7การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

       แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เล็กสังกัด อบต.คําครั่ง ๔ แหง สังกัด อบต.
คําครั่ง  ๔ แหง

๘ อุดหนุนอาหารกลางวัน อุดหนุนคาอาหารกลางวัน 1,220,000 โรงเรียนสังกัด กองการศึกษา
สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. สพฐ.ในเขต
ในเขตพื้นที่องค การบริหาร พื้นที่ อบต.
สวนตําบลคําครั่ง   ๔   แหง คําครั่ง ๔  แหง

๙ โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน จัดโครงการนิเทศการเรียน 5,000 ศพด. คําครั่ง กองการศึกษา
ศพด.สังกัด อบต.คําครั่ง  ๔  แหง การสอนศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ๔  แหง

สังกัด อบต.คําครั่ง ๔ แหง



ยุทธศาสตร7การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาด;านคุณภาพชีวิต คนและสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน�วยงาน

โครงการ/กิจกรรม ดําเนินการ ที่ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐ อุดหนุนสวนราชการ อุดหนุนองค การบริหาร 50,000 อบต.เมืองเดช กองการศึกษา
สวนตําบลเมืองเดชในการจัด
ทําต�นเทียนพรรษา

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค7การบริหารส�วนตําบลคําครั่ง  อําเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงานประจําป2งบประมาณ พ.ศ.    ๒๕๖๔

       แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

๑๑ สงเสริมการทองเที่ยว โครงการสงเสริมการทองเที่ยว 10,000              พื้นที่  อบต.
เพื่อประชาสัมพันธ แหลงทอง คําครั่ง
เที่ยวในเขตพื้นที่ อบต.คําครั่ง

3,224,630         รวม











ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด�านการเมือง การปกครองและการบริหาร
        แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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   โครงการรณรงค


การคัดแยกขยะเพื่อ
ลดปริมาณขยะ
ป�ญหาสิ่งแวดล�อม

 อบรมให�ความรู�
แก#ประชาชนใน
การคัดแยกขยะ
เพื่อลดปริมาณขยะ
ป�ญหาสิ่งแวดล�อม

50,000    หมู#ที่ ๗ สํานักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2564
องค
การบริหารส5วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ  รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 
งบประมาณ

 (บาท)

 สถานที่
ดําเนินการ

 หน5วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ป�ญหาสิ่งแวดล�อม

2   โครงการส#งเสิม
สุขภาพคนพิการ
และผู�ด�อยโอกาส
ตําบลคําครั่ง

 อบรมให�ความ
ความรู�เกี่ยวกับการ
ดูแลผู�พิการ ให�กับ
ผู�ดูแลและผู�ใกล�ชิด
ผู�พิการ

28,500    หมู#ที่ 1-10 สํานักปลัด

3   โครงการส#งเสริม
สุขภาพผู�สูงอายุ
ตําบลคําครั่ง

 อบรมให�ความรู�แก#
ผู�สูงอายุในการดูแล
สุขภาพ

40,100     รุ#นที่ ๑ 
รพ.สต.     
 คําครั่ง   
รุ#นที่ ๒    
หมู#ที่ ๔

สํานักปลัด



ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด�านการเมือง การปกครองและการบริหาร
        แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน

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

แบบ ผด. 02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ.2564
องค
การบริหารส5วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ  รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 
งบประมาณ

 (บาท)

 สถานที่
ดําเนินการ

 หน5วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก4   โครงการป:องกัน
และแก�ไขป�ญหา
ความรุนแรงต#อเด็ก 
สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว

 อบรมให�ความรู�
ป:องกันและแก�ไข
ป�ญหาความรุนแรง
ต#อเด็ก สตรี

25,000    หมู#ที่ 1-10 สํานักปลัด

ครอบครัว

143,600  รวม







ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด�านการเมือง การปกครองและการบริหาร
       แผนงานสังคมสงเคราะห


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   โครงการลด

ขั้นตอนการ
ลงทะเบียน
และจ�ายเบี้ยยัง
ชีพผู�สูงอายุ 

 ออกบริการรับ
ลงทะเบียนผู�สูงอายุและ
คนพิการตามหมู�บ�านทั้ง 
๑๐ หมู�บ�าน

5,000      หมู�ที่ 1-10 สํานักปลัด

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2564
องค
การบริหารส3วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ  รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

 
งบประมาณ

 (บาท)

 สถานที่
ดําเนินการ

 หน3วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ชีพผู�สูงอายุ 
คนพิการ

2   โครงการ
อบรมการจัก
สานหวดตําบล
คําครั่ง

 อบรมให�ความรู�แก�
ประชาชนที่สนใจในการ
จักสานหวด

25,000    หมู�ที่ 1 สํานักปลัด

3   โครงการเพิ่ม
ทักษะอาชีพ
การสานตะกร�า
แฟนซี(ม.๗)

 อบรมให�ความรู�แก�
ประชาชนที่สนใจในการ
ส�งเสริมอาชีพการสาน
ตะกร�าแฟนซี

25,000    หมู�ที่ ๗ สํานักปลัด



ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด�านการเมือง การปกครองและการบริหาร
       แผนงานสังคมสงเคราะห


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

แบบ ผด. 02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2564
องค
การบริหารส3วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ  รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

 
งบประมาณ

 (บาท)

 สถานที่
ดําเนินการ

 หน3วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก4   โครงการ
ส�งเสริมอาชีพ
จักสานจากต�น
คล�าตําบลคํา
ครั่ง

 อบรมให�ความรู�แก�
ประชาชนที่สนใจในการ
จักสานหวด

30,000    หมู�ที่ 1 สํานักปลัด

ครั่ง

85,000    รวม



ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต คนและสังคม
         แผนงานสาธารณสุข

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     โครงการสํารวจข�อมูลจํานวนสัตว�

และขึ้นทะเบียนสัตว�
 สํารวจจํานวนสัตว� สุนัข-แมว เพื่อฉีดวัคซีนป)องกัน
โรคพิษสุนัขบ�า

8,400          หมู1ที่ 1-10  แผนงาน
การเกษตร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําป2งบประมาณ พ.ศ.2564
องค
การบริหารส4วนตําบลคําครั่ง

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ 
(บาท)

 สถานที่
ดําเนินการ

 หน4วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

และขึ้นทะเบียนสัตว� โรคพิษสุนัขบ�า การเกษตร

2     โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว�
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ�า

 บริการให�ความรู�โรคพิษสุขนัขบ�าบริการฉีดวัคซีน
ป)องกันโรคพิษสุนัขบ�าให�กับสุนัชแมว

36,000        หมู1ที่ 1-10  แผนงาน
การเกษตร

44,400        รวม



 ยุทธศาสตร�การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ
      แผนงานการเกษตร

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    โครงการเกษตรอินทรีย�ปลอด

สารพิษ
 อบรมเชิงปฏิบัติการให ความรู ด านเกษตรอินทรีย�
ปลอดสารพิษ/การทําน้ําหมักสูตรต&างๆ

10,000    หมู&ที่ 1-10  แผนงาน
การเกษตร

2    โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย�
วิถีพอเพียง อบต.คําครั่ง

 อบรมเชิงปฏิบัติการให ความรู ด านเกษตร 10,000    หมู&ที่ 1-10  แผนงาน
การเกษตร

พ.ศ.2564

องค�การบริหารส'วนตําบลคําครั่ง

แบบ ผด. 02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2564

ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ
 (บาท)

 สถานที่
ดําเนินการ

 หน'วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563

วิถีพอเพียง อบต.คําครั่ง การเกษตร

20,000    รวม



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    โครงการท องถิ่นปลูกป1าเฉลิมพระ

เกียรติ "ท องถิ่น สร างป1า รักษ�น้ํา "
 ปลูกต นไม เฉลิมพระเกียรติ  สร างความอุดมสมบูรณ�
ทรัพยากรธรรมชาติ

10,000    หมู&ที่ 4, 7  แผนงาน
การเกษตร

2    โครงการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

 กิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล อม เช&นกิจกรรมปล&อย
พันธุ�ปลา  กิจกรรรมปลูกหญ าแฝก  อนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  อนุรักษ�ดินและน้ํา

10,000    หมู&ที่ 1-10  แผนงาน
การเกษตร

3    โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน  เพื่อสนองพระราชดําริ เพื่อสํารวจความหลากหลาย 10,000    หมู&ที่ 1-10  แผนงาน

ยุทธศาสตร�การพัฒนาที่ 6 ด านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล อมและการท&องเที่ยว
        แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ  รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ  งบประมาณ

 (บาท)
 สถานที่

ดําเนินการ
 หน'วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท�องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนดําเนินงาน ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2564
องค�การบริหารส'วนตําบลคําครั่ง

3    โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ

 เพื่อสนองพระราชดําริ เพื่อสํารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชและสัตว�  เพื่อจัดทําฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  และขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรม

10,000    หมู&ที่ 1-10  แผนงาน
การเกษตร

30,000    รวม






