
โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

 

ชื่อโครงการ :  ท าดีด้วยหัวใจ  “ท าดีเพื่อพ่อ  สานต่อพระราชปณิธาน”      

แผนงาน  :  บริหารทั่วไป 
 

หน่วยงาน :  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

1.หลักการและเหตุผล 
เป็นระยะเวลา 2 ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต         

แม้พระองค์ท่านจากไปแล้ว แต่พระราชกรณียกิจและแนวพระราชด าริของพระองค์ท่านยังคงอยู่กับปวงชนชาวไทยให้
ได้ร าลึกถึงและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 4,000 กว่า
โครงการที่พระองค์ท่านทรงสร้างไว้ ยังคงน าประโยชน์มาสู่ประชาชนและแผ่นดินไทย นอกจากนั้นยังมีโครงการใหม่ ๆ 
และอ่ืน ๆ อีกมากมายจากแนวพระราชด าริของพระองค์ท่านที่ได้รับการสานต่อ ยกตัวอย่างสิ่งที่เราเห็นเป็นรูปธรรม
ใหญ่ ๆ ที่ส าเร็จขึ้นในห้วงเวลา 2 ปี หลังจากที่พระองค์ท่านสวรรคต ล้วนแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นแรง
บันดาลใจให้ข้าราชการร่วมแรงร่วมใจกันท างานสานต่อ และเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมแรงร่วมใจ
กันท าความดีเพ่ือผู้อื่น 
 

ด้วยความซาบซึ้งและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  องค์การบริหารส่วนต าบล   
บ้านชัย  ได้ตั้งปณิธานที่จะท าความดีและสานต่อพระปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
บรมนาถบพิตร  จึ งได้จัดท าโครงการ  “ท าดี เ พ่ือพ่อ  สานต่อพระปณิธาน”  ในด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมปฏิบัติคุณงามความดี  และน้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  โดยยึดหลักให้ทุกคนร่วมกันสร้างความดีงามให้เกิดข้ึนบนผืนแผ่นดิน  

 

2.วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ            

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

2.เพ่ือสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติคุณงาม
ความดีและด าเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท   

3.เพ่ือสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน 
 

3.กลุ่มเป้าหมาย  
  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  100  คน  ดังนี้  

1.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย คณะผู้บริหาร  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
  2.ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
  3.ส่วนราชการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
  4.นักเรียน/นักศึกษา  จิตอาสา  และประชาชนทั่วไป 
  5.ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ 
 

/4.กิจกรรมโครงการ...... 
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4.กิจกรรมโครงการและวิธีด าเนินการ 
  กิจกรรมท าความสะอาดคูคลอง  โดยมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ  ดังนี้ 

1.เสนอโครงการชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินการ 
2.คัดเลือกสถานที่/ชุมชนเป้าหมายที่ต้องการแก้ไข 
3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

 

5.สถานที่ด าเนินการ 
  ล าห้วยบ้าน บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  5  ต.บ้านชัย  อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 
 

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
  วันที่  13  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 

7.งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  ดังนี้ 

1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  25  บาท/คน จ านวน  100 คน         
รวมเป็นเงิน  2,500  บาท 
 

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย คณะผู้บริหาร  พนักงาน  เจ้าหน้าที่ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านชัย  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  นักเรียน/นักศึกษา  รวมถึงประชาชน
ทั่วไปได้มีร่วมสร้างความดีงามให้แก่สังคม  และด าเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาท 

2.ได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.ประชาชนเกิดส านึกตระหนัก  และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความสะอาดคูคลองสาธารณะ

ในชุมชนของตนเอง 
4.ประชาชนในชุมชนมีความภาคภูมิใจ  และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด

ท าให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน 
 

  (ลงชื่อ)          สุพิชชา  แสงเขียว   ผู้เขียนโครงการ 
      (นางสาวสุพิชชา  แสงเขียว) 
            หัวหน้าส านักปลัด 
 
  (ลงชื่อ)      ประยูรศักดิ์  สิริรานันท์ ผู้เสนอโครงการ 
     (นายประยูรศักดิ์  สิริรานันท์) 
            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
  (ลงชื่อ)  ส.ต.ท. สุริยันต์  ภูมิเรือง  ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (สุริยันต์  ภูมิเรือง) 
       ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
  (ลงชื่อ)     คงทวี  สาชิน  ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายคงทวี  สาชิน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
ที่  499/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินโครงการ  “ท าดีเพ่ือพ่อ  สานต่อพระปณิธาน” 
……………………………………. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย  ได้จัดท าโครงการ  “ท าดีเพ่ือพ่อ  สานต่อ
พระปณิธาน” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้น  ในวันที่  13  ตุลาคม  พ.ศ.
2562  เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร         
มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และสืบสานพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้การด าเนินโครงการส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนิน
โครงการ  ดังนี้ 

1.ฝ่ายอ านวยการ  ประกอบด้วย 
   1.1  นายคงทวี  สาชิน  นายก  อบต.บ้านชัย ประธานคณะท างาน 
   1.2  นายค าผัน  จันทจร  รองนายก  อบต.บ้านชัย คณะท างาน 
   1.3  นายปราโมทย์  บุดดา รองนายก  อบต.บ้านชัย คณะท างาน 
   1.4  ส.ต.ท.สุริยันต์  ภูมิเรือง ปลัด  อบต.  คณะท างาน 
   1.5  นายประยูรศักดิ์  สิริรานันท์ รองปลัด อบต.  คณะท างาน 

มีหน้าที ่ -  ให้ค าปรึกษา  แนะน า  ก ากับดูแล  สั่งการ   
            -  พิจารณาสั่งการ  แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน   

 -  ด าเนินการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  2. ฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 
   ชุดที่  1 (จัดเตรียมสถานที่) 
   1.นายวินัส  อุดค าดี  ผอ.กองช่าง  ประธานคณะท างาน 
   2.นายสุรศักดิ์  เกษรัตน์  นายช่างโยธา  คณะท างาน 
   3.ส.อ.สุวิทย์  บุษษะ  เจ้าพนักงานป้องกันฯ คณะท างาน 
   4.นายอภิวัฒน์  วงศ์ประเสริฐ ผช.ช่างโยธา  คณะท างาน 
   5.นายสุบรรณ์  เอื้อทัดทาน คนงานทั่วไป  คณะท างาน 
   6.นายพิษณุ  ณรงค์ธรรม  พนักงานขับรถ  คณะท างาน 
   7.นายบุญเสริม  พลสมบัติ นักการภารโรง  คณะท างาน 

8.นายวิระศักดิ์  ใจธรรม  ผช.จพง.ป้องกันฯ  คณะท างาน  
9.นายมานัส  ทิพย์โกมล  ผช.ช่างไฟฟ้า  คณะท างาน 

   10.นายยงยุธ  แสนสุริวงศ์ พนักงานขับรถ  คณะท างาน 
มีหน้าที ่-  จัดสถานที่จัดงานให้เหมาะสมพร้อมทั้งจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังจากเสร็จงาน 
 ชุดที่  2  (ประดับตกแต่งสถานที่) 
 1.นางมัลลิกา  สวัสดี  ผอ.กองการศึกษาฯ ประธานคณะท างาน 
 2.นางธัญพักตร์  จันทะบุตร คร ู   คณะท างาน 
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 3.นางสาวรุ่งฤดี  ค าพะคุณ คร ู   คณะท างาน 
 4.นางสาวอุไรวรรณ  ค าคูณ ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  คณะท างาน 
 5.นางสาวนันทิศา  พลเยี่ยม ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  คณะท างาน 
 6.นางน้ าฝน  แก้วมูลมุก  ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก  คณะท างาน 
มีหน้าที ่ -  ประดับผ้า  ตกแต่งสถานที่ให้มีความเหมาะสมสวยงามพร้อมทั้งเก็บให้เรียบร้อยหลังจาก

เสร็จงาน  
  3.ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
   1.นายสุรศักดิ์  ไชยทักษิณ ผอ.กองสวัสดิการฯ ประธานคณะท างาน 
   2.นายสิงหชัย  สาจ าปา  นักวิชาการเกษตร คณะท างาน 
   3.นางสาวแววดาว  คุณกัณหา นักพัฒนาชุมชน  คณะท างาน 
  มีหน้าที ่-  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน  รวมถึงวัตถุประสงค์  เป้าหมาย ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ  ใน
จัดงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชน  ทราบโดยทั่วกัน 
 

  4.ฝ่ายบรกิาร/ปฏิคม  ประกอบด้วย 
   1.นางสาวสุพิชชา  แสงเขียว หัวหน้าส านักปลัด ประธานคณะท างาน 
   2.นางสาวอารีย์  ยศเชียง  นักวิชาการศึกษา  คณะท างาน 
   3.นางสาววรัญญา  แก้วชนะ นักทรัพยากรบุคคล คณะท างาน 
   4.นางสาวรัตนาภรณ์  บ่อบัวเงิน จพง.ธุรการ  คณะท างาน 
   5.นางสาวอรทัย  ชารีนาง  ผช.นักวิชาการเกษตร คณะท างาน 
   6.นางสาวจิราวรรณ  วิเศษดี ผช.นักทรัพย์ฯ  คณะท างาน 
   7.นางสาวภัชราภรณ์  เนืองภา ผช.นักวิเคราะห์ฯ  คณะท างาน 
   8.นางภานุมาศ  ทิพย์โกมล ผช.จนท.ธุการ  คณะท างาน 
   9.นางอรทัย  โคตรสิงห์  ผช.นักวิชาการศึกษา คณะท างาน 
   10.นางสาวประภาพร  สอนนา ผช.จนท.ธุรการ  คณะท างาน 

11.นางเอ็มอร  สิงห์สาธร  ผช.จนท.ธุการ  คณะท างาน 
มีหน้าที ่-  ดูแล  และอ านวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ  และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้            

รับมอบหมาย 
5.ฝ่ายจัดหาอาหารว่างและน  าดื่มเพื่อบริการประชาชน 
 1.นายเสริฐศักดิ์  พุทธาผา ผอ.กองคลัง  ประธานคณะท างาน 
 2.นางสาววราภรณ์  ค าจันทร์ จพง.การเงิน  คณะท างาน 
 3.นางสาวทัศนีย์  สีลาดเลา นักวิชาการจัดเก็บฯ คณะท างาน 

4.นางสุกัญญา  เหมะธุลินทร์ ผช.จนท.การเงินฯ คณะท างาน 
   5.นางสาวพรพิมล  สุวรรณศรี ผช.จพง.พัสดุ  คณะท างาน 
   6.นางสาวสุวนันท์  ประทุมวัน  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ คณะท างาน 

7.นางอรศรี  จิตพฤกษ์  คนงานทั่วไป  คณะท างาน 
  มีหน้าที ่– จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับบริการประชาชนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
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  ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  เพ่ือให้
การจัดงาน ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  หากมีปัญหา/อุปสรรค  ในการด าเนินงานให้แจ้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัยทราบ  เพื่อจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง  ณ  วันที่  11  ตุลาคม  พ.ศ.2562 
 
 
      (ลงชื่อ)       คงทวี  สาชิน 
        (นายคงทวี  สาชิน) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


