
4 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค และพัฒนาระบบประปา 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุง รักษา ถนน  สะพาน ทางเท้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง บ้ารุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

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 โครงการติดตั งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่
ที่ 10 บ้านคลองพระ 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  

175,000 หมู่ที่ 10 
บ้านคลอง

พระ 

กองช่าง             

2 โครงการติดตั งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่
ที่ 4 บ้านบางอิฐ 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  

182,000 หมู่ที่ 4 
บ้านบางอิฐ 

กองช่าง             

3 โครงการติดตั งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่
ที่ 5 บ้านคลองละคร 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  

182,000 หมู่ที่ 5 
บ้านคลอง

ละคร 

กองช่าง             

4 โครงการติดตั งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่
ที่ 7 บ้านคลองนางอั ว 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  

177,000 หมู่ที่ 7 
บ้านคลอง

นางอั ว 

กองช่าง             

5 โครงการติดตั งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่
ที่ 8 บ้านหัวแหลม 

ติดตั งระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด  

175,500 หมู่ที่ 8 
บ้าน

หัวแหลม 

กองช่าง             

 
 
 
 



5 
 ล าดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

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. 

6 โครงการติดตั งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
หมู่ที่ 9 บ้านคลองนาง
อ่าง 

ติดตั งระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

171,000 หมู่ที่ 9 
บ้านคลอง
นางอ่าง 

กองช่าง             

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 
 
 

 
 



6 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร การผลิตสิ นค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

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 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุการด้าเนนิงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมสนบัสนุนการ
ด้าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

2 โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนนุกลุ่ม
อาชีพให้แก่ประชาชน 

ที่ส่งเสริมและสนบัสนนุ
กลุ่มอาชีพให้แก่
ประชาชน 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ตา้บล 
 
 

การจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ตา้บล 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

  
 
 

 

                

 
 
 
 
 
 
 



7 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมและดูแลบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
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  "คลองสวย  

น ้าใส  คนไทยมีความสุข" 
ส่งเสริมคลองสวย  น ้าใส  
คนไทยมีความสุข 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

3 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

4 โครงการปั่นจักรยานเพื่อ
สุขภาพที่ดีชวีีเป็นสุข  
ประจ้าปี  พ.ศ.  2562 

ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพที่
ดีชีวีเป็นสุข  ประจา้ปี  
พ.ศ.  2562 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

5 ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง  
ดูแล บ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ 

กิจกรรมในการคุ้มครอง  
ดูแล  บ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

 
 

                 

 
 
 



8 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษาทั งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมงานรัฐพิธีอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ และกีฬา 

 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

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 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

การจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

20,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการจัด
แข่งขันกีฬา 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
ในการจัดแข่งขันกีฬา 

50,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมสภาเดก็และ
เยาวชน 

สนับสนนุกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

10,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการศึกษาเรียนรู้
นอกสถานที่ของเด็ก
ปฐมวัยหรือเด็ก  และ
เยาวชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตา้บลบา้นช ี

การศึกษาเรียนรู้นอก
สถานที่ของเด็กปฐมวัย
หรือเด็ก และเยาวชน
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตา้บลบ้านชี 

30,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการวันสา้คัญทาง
ศาสนาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบลบา้นช ี

การวันส้าคัญทาง
ศาสนาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้าบลบา้นช ี

20,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 



9 
 ล าดับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

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. 

6 โครงการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษา 

การประเมินมาตรฐาน
สถานศึกษา 

20,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการสอนเสริมพิเศษ  
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต้าบลบา้นช ี

การสอนเสริมพิเศษ  
เด็ก เยาวชนประชาชน
ในต้าบลบา้นช ี

5,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการหนูรักภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การหนูรักภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 
สิงหา มหาราชินี (วนัแม่) 

การจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 12 สงิหา 
มหาราชินี (วันแม่) 

50,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา 5  
ธันวา มหาราช (วนัพ่อ) 

การจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธนัวา  
มหาราช (วนัพ่อ) 

50,000 อบต.บ้านช ี กอง
การศึกษาฯ 

            

                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหาร และระบบการจัดการสาธารณสุข และนอกระบบให้มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมให้มีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
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

พระราชดา้ริ 
การจัดงานการอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าร ิ

20,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

ส่งเสริมและสนับสนนุใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

3 การส่งเสริมและสนับสนนุ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชรา  คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชรา  คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

4 โครงการหมู่บ้าน/
หน่วยงานรักษาศิล  5 

การหมู่บ้าน/หนว่ยงาน
รักษาศิล  5 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

5 โครงการนันทนาการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตา้บลบา้นช ี

การนันทนาการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตา้บลบา้นช ี

100,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             
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ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
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. 
6 โครงการเสริมสร้าง

ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
การเสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

7 โครงการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัย 

การป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัย 

50,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

8 โครงการดูแลสุขภาพ
ประชาชน/ผูสู้งอายุ/ผู้
พิการ 

การดูแลสุขภาพ
ประชาชน/ผูสู้งอายุ/ผู้
พิการ 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

9 โครงการร่วมกิจกรรม
บ้าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

การร่วมกิจกรรมบ้าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ของ
อาสาสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

10 โครงการบ้าบัดทุกข์  
บ้ารุงสุข  แบบ  ABC  
(Area  Based  
Collaboratibe  
Research) 

การบ้าบดัทุกข์  บ้ารุงสุข  
แบบ  ABC  (Area  
Based  Collaboratibe  
Research) 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

11 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ 

การรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             
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ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
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. 
12 โครงการเยี่ยมบ้าน

ผู้สูงอายุและผูป้่วย
เรื อรัง/ผู้ป่วยติดเตียง 

การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
และผู้ปว่ยเรื อรัง/ผู้ป่วย
ติดเตียง 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

13 โครงการเยี่ยมผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

การเยี่ยมผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 

10,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

14 โครงการส้ารวจและ
สงเคราะห์คนไร้ที่พึง่
ต้าบลบ้านช ี

การส้ารวจและ
สงเคราะห์คนไร้ที่พึง่
ต้าบลบ้านช ี

5,000 อบต.บ้านช ี ส้านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
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 จัดซื อรถบรรทุกเทท้าย

ติดเครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

รถบรรทุกเทท้ายติด
เครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 
จ้านวน 1 คัน 

2,550,500 อบต.บ้านช ี กองช่าง             

                  

                  

                  

                  

                  

 


