
 

 

แผนการด าเนินงาน 
(Action plan) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

ของ 
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ส่วนที่ 2   
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย 
 ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
 1.1  แผนงานสาธารณสุข 1 2.70 10,000 0.07 ส านักปลดั 
 1.2  แผนงานการเกษตร 2 5.40 23,000 0.16 ส านักปลดั 

รวม 3 8.10 33,000 0.23  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต      
2.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 2.70 100,000 0.71 ส านักปลดั 
2.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 13.51 80,000 0.57 ส านักปลดั 
2.3  แผนงานสาธารณสุข 5 13.51 280,000 2.0 ส านักปลดั 

2.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 5 13.51 70,000 0.50 
กองสวัสดิการ

ฯ 

2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 8.10 60,000 0.43 ส านักปลดั 
2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 3 8.10 30,000 0.21 ส านักปลดั 
2.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 16.21 205,000 1.47 กองการศึกษา 
2.8  แผนงานการเกษตร 5 13.51 52,000 0.37 ส านักปลดั 
2.9 แผนงานงบกลาง 4 10.81 13,051,200 93.70 ส านักปลดั 

รวม           37 100 13,928,200 100  

 

แบบ ผด. 01 
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ส่วนที่ 2  (ต่อ)  

 

2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
การกีฬา           
 3.1  แผนงานการศึกษา 11 100 686,000 100 กองการศึกษา 

รวม 11 100 686,000 100  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว      

-ไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม      
รวม 0 0 0 0  
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ส่วนที่ 2  (ต่อ)  
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย 

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           
 5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 12 100 1,275,900 100 กองช่าง 

รวม 12 100 1,275,900 100   
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี          
 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 40 155,000 93.93 ส านักปลัด 

 6.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน - 
   

ส านักปลัด 

 6.3 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 1 10 10,000 6.06 ส านักปลัด 
รวม 5 50    

รวมทั้งสิ้น 10 100 165,000 100   
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2.2 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ฯและ
สร้างเครือข่ายในการจดัการ
ฝุ่นละออง 

10,000 อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าพ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 

ส านักปลดัฯ 
(งานสาธารณสุข) 
 

            

2 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ
ด าเนินการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อภายใน
พื้นที ่

50,000 อบต.ชีบน 
 

    ส านักปลัดฯ 
(งานสาธารณสุข) 

            

3 โครงการอาหารปลอดภัย จัดฝึกอบรมและมีการ
ควบคุมตรวจสอบคณุภาพ
อาหารตามร้านค้าและมีการ
ประชาสมัพันธ์อาหาร
ปลอดภัย 

10,000 ม.1-ม.12 พ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 
 
 
 

   ส านักปลัดฯ 
(งานสาธารณสุข 

            

4 โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออกในพ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 

50,000 ม.1-ม.12 พ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 

   ส านักปลัดฯ 
(งานสาธารณสุข 

            

แบบ ผด.02 
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2.2 บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ส าหรับนักบริบาลท้องถิ่น 

120,000 ม.1-ม.12 พ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 
 

ส านักปลดัฯ 
(งานสาธารณสุข) 
 

            

6 โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้ 60,000 อบต.ชบีน 
 

    ส านักปลัดฯ 
(งานสาธารณสุข) 

            

7 โครงการรณรงค์และป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าภายในต าบลชีบน 

50,000 ม.1-ม.12 พ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 
 

   ส านักปลัดฯ 
(งานสาธารณสุข 

            

8 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการ
ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิงาน 

10,000 ม.1-ม.12 พ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 
 
 

   ส านักปลัดฯ 
(งานสาธารณสุข) 

            

9 โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 

10,000 พ้ืนท่ีต ำบล   
 ชีบน 

   ส านักปลัดฯ 
(งานสาธารณสุข) 
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1.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

สนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อใช้จ่ายในการส่งเสริม
และสนบัสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 ม.1-ม.12 พ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 
 

ส านักปลดัฯ 
(งานเกษตร) 
 

            

1.3 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ด าเนินการจัดตั้งอุทยานธรณี
(ชัยภูมิจีโอพาร์ค) 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินการ
ขับแคลื่อนการด าเนินการ
จัดตั้งอุทยานธรณี(ชัยภูมิจโีอ
พาร์ค แหล่งท่องเที่ยวท่ี
ส าคัญของจังหวัดชัยภมู ิ

10,000 ม.1-ม.12 พ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 
 

ส านักปลดัฯ 
(งานเกษตร) 
 

            

2 
 
 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายในโครงการและการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการ 

10,000 ม.1-ม.12 พ้ืนท่ี 
ต าบลชีบน 

ส านักปลดัฯ 
(งานเกษตร) 
 

            

3 โครงการจดัการปญัหาไฟป่า
และหมอกควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
 

10,000 ม.1-ม.12 พ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 
 

ส านักปลดัฯ 
(งานเกษตร) 
 

            

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อด าเนินการตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
กิจกรรม 

12,000 ม.1-ม.12 พ้ืนท่ี
ต าบลชีบน 

ส านักปลดัฯ 
(งานเกษตร) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และ
วันส าคัญของชาต ิ

จัดกิจกรรมส่งเสรมิวันส าคญั
ของชาติ 

10,000 อ าเภอบ้าน 
เขว้า 
พื้นที่ต าบล 
ชีบน 
อบต.ชีบน 

ส านักปลดัฯ 
(งานบริหารงาน

ทั่วไป) 

            

2 โครงการฝึกอบรมกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
 
 

เพื่อจ่ายในการฝึกอบรม
กรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

30,000 อบต.ชีบน ส านักปลดัฯ 
(งานบริหารงาน

ทั่วไป) 

            

3 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัอบรม 100,000 อบต.ชีบน ส านักปลดัฯ 
(งานบริหารงาน

ทั่วไป) 

            

4 โครงการสร้างการรับรูสู้่ระดับ
ชุมชนในระดับพื้นท่ี 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนิน
โครงการหรือจัดกิจกรรม 

5,000 อบต.ชีบน ส านักปลดัฯ 
(งานบริหารงาน

ทั่วไป) 

            

5 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นการด าเนินการ
โครงการเฉลิมพระเกยีรติ
หรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

10,000 อ าเภอบ้าน 
เขว้า 
พื้นที่ต าบล 
ชีบน 
อบต.ชีบน 

ส านักปลดัฯ 
(งานบริหารงาน

ทั่วไป) 
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2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรม/ทบทวนชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต ิ
จัดฝึกอบรม ทบทวนให้
พร้อมช่วยเหลือประชาชน
ในด้านสาธารณภัย 

10,000 พื้นที่ต าบลชี
บนและ
ใกล้เคียง 

ส านักปลดัฯ 
(งานบริหารงาน

ทั่วไป) 

            

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/
อพปร. 

เพื่อจัดการฝึกอบรม/ทบทวน
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/
อพปร. 

30,000 พื้นที่ต าบล 
ชีบน 

ส านักปลดัฯ 
(งานบริหารงาน

ทั่วไป) 

            

3 โครงการจดังานวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
(อปพร.) 

จัดกิจกรรมวันอปพร. 22 
มีนาคม 2564 เพื่อเชิดชู
เกียรติและคณุงามความดี
ของอปพร. 

10,000 ศูนย์อปพร.
อบต.ชีบน 

ส านักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 

 

            

4 โครงการตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาอุบัตเิหตุทาง
ถนน  

จัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่/
สงกรานต ์

20,000 พื้นที่ต าบล 
ชีบน 

ส านักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 

       -     
 
 
 

5 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 
 
 

จัดฝึกอบรมอปพร.เพื่อเตรียม
ความพร้อมศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

10,000 พื้นที่ต าบล 
ชีบน 

ส านักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 
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2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และ
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรใน
วัยเรียน 

จัดกิจกรรมรณรงค/์อบรมให้
ความรู้ในสถานศึกษา 

10,000 สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ต าบลชีบน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผูม้ี
รายได้น้อย  

จัดกิจกรรมส่งเสรมิอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาส
และกลุม่ผูม้ีรายได้น้อย 

10,000 พื้นที่ต าบลชีบน กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนระดับต าบล 

จัดกิจกรรมของศูนย์ฯให้
สามารถดูแล ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาครอบครัว 

20,000 พื้นที่ต าบลชีบน กองสวัสดิการ
สังคม 

            

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล  

จัดกิจกรรมของสภาเด็กฯไดม้ี
ความรอบรู้และทักษะในการ
ด ารงชีวิตในสังคม 

10,000 พื้นที่ต าบลชีบน กองสวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและ
พัฒนาศักยภาพสตร ี

จัดกิจกรรมในกลุ่มสตรีเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง 

10,000 พื้นที่ต าบลชีบน กองสวัสดิการ
สังคม 
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2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา    
ชีบนเกมส ์

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ทั่วไปเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของคนในชุมชน 

20,000 บริเวณที่ท าการ
อบต.ชีบน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิ 

100,000 บริเวณที่ท าการ
อบต.ชีบน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
อ าเภอบ้านเขว้า 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ าเภอ
บ้านเขว้า 

10,000 พื้นที่อ าเภอบ้าน  
เขว้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการจดังานประเพณลีอย
กระทง 

จัดกิจกรรมและพื้นท่ีในวัน
ลอยกระทง 

10,000 พื้นที่ต าบลชีบน กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการจดังานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต ์

จัดกิจกรรมลดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุฯ 

15,000 ที่ท าการอบต.    
ชีบน 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการร่วมงานประเพณี
ฉลองอนุสาวรียเ์จ้าพ่อพญาแล 

จัดขบวนวัฒนธรรมเข้า
ร่วมกับทุกภาคส่วนในงาน
ประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจา้
พ่อพญาแล 

50,000 เขตเทศบาลต าบล
บ้านเขว้าและที่ท า
การอ าเภอบ้านเขว้า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 

15 



 

 

 

 
2.6 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมชุมชนเขม็แข็ง
เอาชนะยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ทั่วไปเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของคนในชุมชน 

15,000 บริเวณที่ท าการ
อบต.ชีบน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชิพ
หัตถกรรมพื้นบ้าน หมู่ที่ 1-12 

จัดการเพิม่รายได้ให้ชุมชน 15,000 บริเวณที่ท าการ
อบต.ชีบน 

กอง 
สวัสดิการฯ 

            

3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
คนในชุมชน 

20,000 บริเวณที่ท าการ
อบต.ชีบน 

ส านักปลดั             

4 โครงการส่งเสริมองค์ความรู้
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อด าเนินโครงการ/กจิกรรม
โครงการ 

10,000 พื้นที่ต าบลชีบน ส านักปลดั             

2.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเงินให้กับผูสู้งอาย ุ 9,568,800 พื้นที่ต าบลชีบน กองสวัสดิการ             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเงินให้กับคนพิการ 3,302,400 พื้นที่ต าบลชีบน กองสวัสดิการ             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเงินให้กับผู้ป่วยเอดส ์ 90,000 พื้นที่ต าบลชีบน กองสวัสดิการ             

4 สมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพต าบล 

เงินสมทบร้อยละ 40 ของเงิน
ที่ได้รับการจัดสรร 

90,000 พืน้ท่ีต าบลชีบน ส านักปลัด 
(งานสาธารณสุข) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

3.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

จริยธรรมเยาวชนต าบลชีบน 
จัดอบรมเด็กและเยาวชน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

25,000 พื้นที่ต าบลชีบน กองการศึกษาฯ             

2 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของ ศพด.ทั้ง 5 ศูนย์ 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดอบต.
ชีบน 

กองการศึกษาฯ             

3 โครงการจดัการแข่งขนักีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชี
บน  

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ชีบนทั้ง 5 ศูนย์ 

20,000 ที่ท าการอบต. 
   ชีบน 

กองการศึกษาฯ             

4 โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
เด็กแห่งชาต ิ

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ชีบนทั้ง 
5 ศูนย์ 

กองการศึกษาฯ             

5 โครงการจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.ชีบน 

จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีต่างๆท่ีได้รับมอบหมาย
ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

540,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ชีบนทั้ง 
5 ศูนย์ 

กองการศึกษาฯ             

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาอบต.  
ชีบน 

จัดส่งบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การอบรมตามหลักสูตรของทาง
ราชการ 

10,000 บุคลาการสังกัด
กองการศึกษา 

กองการศึกษาฯ             

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ศพด.และกิจกรรมการสื่อการเรียน
การสอน 

1,151,050 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 5 ศูนย์ 

กองการศึกษาฯ             

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองกระทุ่ม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการปรุงภูมิ
ทัศน์ 

25,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดหนองกระทุ่ม 
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3.1  แผนงานการศึกษา (ต่อ)  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

เล่นสร้างปัญญา 
จัดกิจกรรมฐานการเรยีนรู้ 
ต่างๆ ส าหรับเด็กเล็ก ให้
เหมาะสมกับวัย 

20,000 ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กท้ัง 5 ศูนย์ 

กองการศึกษาฯ             

9 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ ท่อง
โลกกว้าง 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิการ
เรียนรู้ให้กับเด็กเล็กจาก
ประสบการณ์ตรง 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 5 ศูนย์ 

กองการศึกษาฯ             

10 โครงการอบรมและปฐมนิเทศ
เด็กและผู้ปกครอง 

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ปกครอง 

6,000 ผปค.ของเด็กเล็ก 
ทั้ง 5 ศูนย์ 

กองการศึกษา             

11 เงินอุดหนุนส าหรับอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรยีนใน
สังกัด สพฐ. 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

2,016,000 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ทั้ง 6 แห่ง 

กองการศึกษา             

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ช่วยพ้ืนคืนชีพเบื้องต้นในเด็ก
ปฐมวัย(Basic CpR)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการ 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 5 ศูนย์ 

กองการศึกษา 
 

            

13 อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ.ในเขตอบต. 
ชีบน 

1,301,280 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ทั้ง 6 แห่ง 

กองการศึกษาฯ             

14 อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับ ศพด. 

-ค่าการเรียนการสอนรายหัว 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

362,300 ศพด.สังกัดอบต.
ชีบน 5 แห่ง 

กองการศึกษาฯ             
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
  -ไม่มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

เหล็ก ซอยนายค าตัน –นาย
ล้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 4 

กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 47 
เมตร หนา0.15 หรือมีพื้นที่ 
คสล. ไม่น้อยกว่า 188 ตรม. 

101,400 บ้านหินลาด 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

2 โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านแม่ทองงาม 

กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 
63.00 เมตร หนา 0.15 หรือ
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 189 
ตรม. 

102,400 บ้านยางนาดี 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยาง
นาดี หมู่ที่ 10 สายซอยบ้าน
พ่อเขียว –บ้านพ่อมี  

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.
ไม่น้อยกว่า 200 ตรม. 

107,700 บ้านยางนาด ี
 หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

4 โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยภายในหมู่บ้าน  

ซอยท่ี 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่น้อย
กว่า 108  ตรม. 
ซอยท่ี 2 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 20.00เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีคสล.ไม่น้อย
กว่า 80 ตรม. 

101,400 บ้านกุดตะเคียน 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             
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5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุม้ร่ม
เกล้า  

กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 
37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นท่ีคสล.รวมกันไม่น้อย
กว่า 185 ตรม. 

102,700 บ้านหนอง
กระทุ่ม 
 หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

6 โครงการถนนผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายป่าช้า  

กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 47 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 
188 ตรม. 

101,400 บ้านสงแคน 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
วัดป่า – นานายน้อย   

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 188 
ตรม. 

101,400 บ้านหนองอ้อ
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายการเวก – นายจันทร์ 
โยธารักษ ์

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 276
ตรม. 

148,800 บ้านก าแพง 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
นายสมบูรณ์ – นายส าราญ 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 54.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 189 
ตรม. 

102,200 บ้าน 
โนนนาพวง 
 หมู่ที่ 8 

กองช่าง             
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5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยป่าช้า 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 188
ตรม. 

101,400 บ้านใหม่หนอง
แดง 
 หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นายสมคดิ – หนองกระทุ่ม 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 37.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 185 
ตรม. 

102,700 บ้าน 
หนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างถนนผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายอุทก
วิทยา 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว63.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 189
ตรม. 

102,400 บ้านหนองอ้อ 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง ด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหาร

และสมาชิกสภาอบต. 
200,000 พื้นที่ต าบล    

ชีบน 
ส านักปลดัฯ 

(งานกฎหมายฯ) 
            

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและการศึกษาดูงาน 
ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ต่างจังหวัด 

50,000 1.ที่ท าการ
อบต.ชีบน 
2.พื้นที่
ต่างจังหวัด 

ส านักปลดัฯ 
 (งานการเจ้าหน้าท่ี) 

            

3 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จัดตั้งศูนย์เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน 

35,000 
 

ที่ท าการอบต .
ชีบน 

ส านักปลดัฯ 
(งานบริหารงาน

ทั่วไป) 
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6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

ส าหรับอาสาสมัครฯและ
บุคลากร อบต.ชีบนตาม
ระเบียบ 

10,000 อบต.ชีบน ส านักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 
 

            

2 วัสดุเครื่องดับเพลิง จัดซื่อวัสดเุครื่องดับเพลิง
ส าหรับรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ 

10,000 อบต.ชีบน ส านักปลดัฯ 
(งานป้องกันฯ) 
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2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ
 

1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in 

One ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 17,000 อบต.ชีบน ส านักปลดั             

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multfuncti๐nแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multfuncti๐n 

7,500 อบต.ชีบน ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ
 

1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 จัดซื้อแท่นบรรยาย(โพม

เดียม) จ านวน 2 ตัว 
จัดซื้อแท่นบรรยาย(โพม
เดียม) ส าหรับยืนบรรยาย 

10,000 อบต.ชีบน ส านักปลดั             

4 จดัซื้อจอรับภาพ 
จ านวน  1 เครื่อง 

จัดซื้อจอรับภาพ
โปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง 
ขนาดเส้นทแยงมมุ 120 “ 

8,000 อบต.ชีบน ส านักปลดั             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ
 

1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 
1 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

4,000 อบต.ชีบน ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 
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2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ
 

1. ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 1.1 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

จ านวน 2 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิอิน
ฟาเรต แบบ พกพา (ชนิด
ขาตั้ง) 

4,000 อบต.ชีบน ส านักปลดั 
(งานสาธารณสุข) 

            

2 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรต 

จ านวน 3 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิอิน
ฟาเรต (ชนิดมือถือ ) 

  1,000 อบต.ชีบน ส านักปลดั 
(งานสาธารณสุข) 

            

3 เครื่องวัดความดันโลหิต 

จ านวน 2 เครื่อง 
เครื่องวัดความดันโลหิต 

 

 

3,000 อบต.ชีบน ส านักปลดั 
(งานสาธารณสุข) 
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2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ
1. ประเภท ครุภัณฑ์ส ารวจ 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อเทปวัดระยะ จ านวน 

2 ม้วน 
จัดซื้อเทปวัดระยะ ขนาด
ความยาว 50 เมตร เพื่อใช้
ในการส ารวจระยะ 

2,000 อบต.ชีบน กองช่าง 
 

            

2 จัดซื้อล้อ วัดระยะ จ านวน 
1 เครื่อง 

จัดซื้อล้อวัดระยะเพื่อใช้ใน
การส ารวจวัดระยะ 

  3,000 อบต.ชีบน กองช่าง             

3 แบบหล่อแท่งคอนกรีตทรง
เหลี่ยม 

ขนาด 15X15X15 ชม.
จ านวน 6 ลูกๆละ2,000 

12,000 อบต.ชีบน กองช่าง             
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2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ
1. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1KVa จ านวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ก าลังไฟฟ้าขาออก 
Output ไม่น้อยกว่า 1kva 
600 watts 
สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่
น้อยกว่า 15 นาที 

5,700 อบต.ชีบน กองช่าง 
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2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ

1. ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
 1.1 แผนงานเกษตร  

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

จ านวน 2 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
 

118,000 อบต.ชีบน ส านักปลดั 
(งานการเกษตร) 
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       ประกาศองคก์ารบริหารสว่นต าบลชีบน 
      เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

----------------------------------------- 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕      

 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
 ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้
 มีความสะดวกมากขึ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน และได้รับการ
 อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
 ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ (๒) และ ข้อ ๒๗ จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ เป็น
 ต้นไป  
 
   

   ประกาศ    ณ    วันที่  ๕ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔                                     

                                           
                

                                                   จ่าเอก  
       

 ชัยชุมพล  ทองแย้ม 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 
 
 


