แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงขีเ้ หล็ก
เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
*******************
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไดจัดทํา
แผนการดําเนิน งาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1 องคการบริห ารสวนตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมือง
ปราจีน บุรี จังหวัดปราจีน บุ รี ตามขั้น ตอนการจัดทํ าแผนตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดว ยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหมวด ๕ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ ๒๖
การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนิน การตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ และขอ ๒๗ แผนการ
ดําเนิ น งานให จัด ทํ าเสร็จ ภายในเดื อนธัน วาคมของป งบประมาณนั้ น หรือ ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต วัน ที่ ตั้ ง
งบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนา
ที่อนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดย
ทั่วกันภายในสิบหาวัน นับแตวันประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงขี้ เหล็ ก จึ ง ขอประกาศใช แ ผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(นายบุญศรี จันทรชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก

คํานํา
ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2 5 6 1 เมื่ อวัน ที่ 1 5 กัน ยายน 2 5 6 0 แลว นั้ น เพื่ อให การดําเนิน งานตามขอบั ญ ญั ติเป น ไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2 5 4 8 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2 5 5 9 ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขึ้น องคการบริหารสวนตําบล
ดงขี้เหล็กจึงไดดําเนิน การจัดทํ าแผนการดําเนิน งาน ประจําป 2 5 6 1 ขึ้น นอกจากนี้แผนการดําเนิ น งาน
ดังกลาวยังถือเปนเครื่องมือสําหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกดวย
หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า แผนการดํ า เนิ น งานฉบั บ นี้ จ ะเป น ประโยชน ต อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดเปนอยางดี

นายบุญศรี จันทรชัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก
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สวนที่ 1 บทนํา

แผนการดําเนินงานประจําป 2561 องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก

สวนที่ 1
1.1 บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2 5 4 6 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 2 6 และ 2 7 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2 5 5 9 ขอ 2 7 ใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทํา
แผนดําเนินงานฯ เพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองซึ่งกันระหวางแผนทุกแผน และ
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหการดําเนิน การพัฒ นาองคการบริห ารสวนตําบลดงขี้เหล็กเปน ไปตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดวางไวและใหเปนไประเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็กจึงไดจัดทํา
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีลักษณะและวัตถุประสงคดังตอไปนี้
ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
1. แผนฉบับนี้เปนแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่องคการบริหาร
สวนตําบลดงขี้เหล็กไดจัดทําขึ้น ภายหลังจากที่ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป
และขอบัญ ญั ติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1 ซึ่งแผนการดําเนิน งานจะแสดงถึ ง
รายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
2. เปนแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนการดําเนินการ
3. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่เขามาดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลดงขี้เหล็ก
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 61 เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1 ขององคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็กมีความชัดเจนในการ
ปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น ลดความซ้ํ า ซ อ นของโครงการ มี ก ารประสานและบู ร ณาการกั บ หน ว ยงานและจํ า แนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดําเนินงาน แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก อําเภอเมืองปราจีน บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึง
จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561 ขึ้นเพื่อ
1. เพื่อเปนการกําหนดกรอบโครงการ/ กิจกรรมที่จะดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561
ไดอยางชัดเจน
2. เพื่อลดขอผิดพลาดในการบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบล
3. เพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชนวาการบริหารงบประมาณของ องคการบริหารสวน
ตําบลดงขี้เหล็กเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนและเปนธรรม
4 . เพื่ อ ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงขี้ เหล็ ก มี ก ารจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. เพื่อกําหนดรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการในปงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําป 2561 องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก

6 . เพื่อใหการบริห ารงบประมาณขององคการบริห ารสว นตําบลดงขี้เหล็ก เป น ไปอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนและสัมฤทธิ์ผล ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นเปนอยางดี
7. เพื่อประสานแผนปฏิบัติใหสอดคลองกับสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการดําเนินงาน
ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทาง
1. การเก็บรวมรวมขอมู ล คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒ นาทองถิ่นเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจ กรรมที่จะมีการดําเนิน การจริงในพื้น ที่องคการบริห ารสว นตําบลดงขี้เหล็ก ซึ่งจะมีโครงการ/
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่น จะเขามาดําเนินการใน
พื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวสามารถตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และอาจตรวจสอบได จากแผนปฏิบัติการ
พัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ
2. การจัดทํารางแผนการดําเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น จัดทํา
รางแผนการดําเนิน งานโดยพิ จารณาจัดหมวดหมูใหส อดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพั ฒ นาของ
องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็กที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีเคาโครงแผนปฏิบัติการอยู
2 สวนคือ
สวนที่ 1 บทนํา
สวนที่ 2 บัญชี โครงการ / กิจกรรม
3. การประกาศแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการ
ดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อประกาศใช
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒ นาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ขอ 26 ) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการโดย
มีขั้นตอนดังนี้
1 . คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวย
ราชการ สว นกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองการดําเนิน การในพื้น ที่ข ององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/ โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานตางๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นํารางแผนการปฏิบัติการเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
เพื่อใหความเห็นชอบ
5. เมื่อผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงานตอไป โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ เพื่อใหประชาชน
ทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
แผนการดําเนินงานประจําป 2561 องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก

จากขั้นตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒ นาท้ องถิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานอืน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒ นาท้ องถิน

ทําร่ างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒ นาท้ องถิน

เสนอร่ างแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิน

พิจารณาร่ างแผนการดําเนินงาน

เสนอร่ างต่อผูบ้ ริ หารท้องถิน

ผู้บริหารท้ องถิน

ผูบ้ ริ หารท้องถินให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนิน งาน ตองจัดทําใหเสร็จภายในเดือนธัน วาคมของปงบประมาณนั้น ๆ หรือ
ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวัน อนุมัติใหเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาสี่ป เพื่อใหดําเนิน โครงการใน
ปงบประมาณนั้น
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามวรรคหนึ่ง สําหรับ
เทศบาล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เมื่อมีการขยายเวลาใหแจงใหจังหวัดทราบ
ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจ
ของนายอําเภอ
การแกไขแผนการดําเนินงานใหเปนอํานาจของผูบริหารงานทองถิ่น
แผนการดําเนินงานประจําป 2561 องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก

1.4 ประโยชนของแผนปฏิบัติการ การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังนี้
1 . บรรลุ จุ ด มุ ง หมาย การวางแผนปฏิ บั ติ ก ารจะมี จุ ด มุ ง หมายปลายทางเพื่ อ ให อ งค ก รบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานขั้นแรกของการวางแผน ถาจุดมุงหมายที่กําหนดมี
ความชัดเจนจะชวยใหการบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุงหมาย ที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี
2 . ประหยั ด การวางแผนเกี่ ย วข อ งกั บ การใช ส ติ ป ญ ญา เพื่ อ คิ ด วิ ธี ก ารให อ งค ก รบรรลุ ถึ ง
ประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมดําเนินมีความตอเนื่องกัน กอใหเกิด
ความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวา
เปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคกร
3. ลดความไมแนนอน การวางแผนชวยลดความไมแนนอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงาน
ที่เกี่ยวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการ วิเคราะห
พื้น ฐาน ของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเนเหตุการณในอนาคตและไดห าแนวทางพิจารณา
ปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว
4. เปนเกณฑในการควบคุม การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรมที่ดําเนินการคูกันอาศัยซึ่งกันและกันกลาวคือ
ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในหนาที่การควบคุม
5. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจและเปนสิ่ง
ที่ชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ และความคิดสรางสรรค ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้น
จะเปนการระดมปญญาของคณะ ผูทํางานดานการวางแผน ทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และ ความคิดสรางสรรค
นํามาใชประโยชนแกองคกร และยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร
6 . พัฒ นาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเปนการบงชี้ใหเห็น ถึงความรวมแรงรวมใจ ในการ
ทํางานของผูบริหารและยังเปนการสรางแรงจูงใจ ใหเกิดขึ้นในกลุมคนงานดวยเพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคกร
คาดหวังอะไรบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝก และพัฒ นาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารใน
อนาคต
7 . พัฒ นาการแขงขันการวางแผนที่มีประสิทธิภ าพทําใหมีการแขงขัน มากกวาองคกรที่ไมมีการ
วางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการ
ทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8 . ทํ าให เกิ ด การประสานงานที ดี การวางแผนได ส ร างความมั่ น ใจในเรื่ อ งเอกภาพที่ จ ะบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกร ทําใหกิจกรรมตางๆ ที่จัดวางไวไปที่จุดมุงหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝาย
ตางๆ ขององคกรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคกร
9. ทําใหแนวทาง ในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
10. ทําใหการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น
..............................................

แผนการดําเนินงานประจําป 2561 องคการบริหารสวนตําบลดงขี้เหล็ก

สวนที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําป 2561 องคการบริหารสวนตําบลดงขีเ้ หล็ก

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปรำจีนบุรี จังหวัดปรำจีนบุรี
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดำเนินกำร
โครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วยดำเนินกำร

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1.7 แผนงานงบกลาง
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

1
11
1
4
3
6
1
27

1.43
15.71
1.43
5.71
4.29
8.57
1.43
38.57

50,000
5,364,932
50,000
230,000
90,000
530,000
187,380
6,502,312

0.32
34.01
0.32
1.46
0.57
3.36
1.19
40.03

สานักปลัด
กองการศึกษา
สานักปลัด
กองสวัสดิการสังคม
สานักปลัด
กองการศึกษา
สานักปลัด

2.1 แผนงานสาธารณสุข
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1
1
2
4

1.43
1.43
2.86
5.71

200,000
500,000
50,000
750,000

1.27
3.17
0.32
4.75

สานักปลัด
กองช่าง
สานักปลัด

3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4
13
1
18

5.71
18.57
1.43
25.71

556,000
5,814,000
200,000
6,570,000

3.52
36.86
1.27
41.65

กองการศึกษา
กองช่าง
สานักปลัด

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1
1

1.43
1.43

40,000
40,000

0.25
0.25

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
6) ครุภัณฑ์

5
3
7
15

7.14
4.29
10.00
21.43

770,000
130,000
868,000
1,768,000

4.88
0.82
5.50
11.21

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

1
2
2
5
70

1.43
2.86
2.86
7.14
100.00

4,500
120,000
19,300
143,800
15,774,112

0.03
0.76
0.12
0.91
98.81

สานักปลัด
สานักปลัด
กองสวัสดิการสังคม

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม
รวมทั้งสิน้

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการบริการแพทย์ฉกุ เฉินตาบลดงขี้เหล็ก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
การจัดให้บริการแพทย์ฉกุ เฉินตาบลดงขี้เหล็ก

งบประมาณ(บาท) สถานทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ
50,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

2 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทางานในช่วงปิด นักเรียน/นักศึกษา ได้มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
ภาคเรียน
และลดค่าใช้จา่ ยของผู้ปกครอง

60,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อบต.ดง
และคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็ก ขี้เหล็กได้รับการเพิม่ พูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เล็ก

30,000

ศพด.

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทางด้านอารมณ์และการ
พัฒนาทางด้านความคิดสร้างสรรค์

30,000

ศพด.

กองการศึกษา

5 โครงการมุ่งสู่ฝันวันแห่งความสาเร็จของเด็กปฐมวัย กิจกรรมเพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจเด็ก ใฝ่สัมฤทธิ์
ของเด็กปฐมวัย

30,000

ศพด.

กองการศึกษา

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท) สถานทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ

6 โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของ
เด็กปฐมวัย ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็ก
ปฐมวัย

30,000

ศพด.

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กิจกรรมเพือ่ อบรมคุณธรรม จริยธรรม

30,000

ศพด.

กองการศึกษา

8 โครงการกิจกรรมวันสาคัญทีท่ างราชการกาหนด
และรัฐพิธีต่างๆ

กิจกรรมในวันสาคัญต่างทีท่ างราชการกาหนด

50,000

ศพด. และ
โรงเรียนในพืน้ ที่

กองการศึกษา

9 โครงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

กิจกรรมปฐมนิเทศระหว่างครูผู้ดูแลเด็กร่วมกับ
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย

30,000

ศพด.

กองการศึกษา

30,000

ศพด.

กองการศึกษา

10 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาของเด็กปฐมวัย ศูนย์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็กปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ดงขี้เหล็ก

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท) สถานทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ

11 สนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียน

อาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียน

3,456,400

ศพด. และ
โรงเรียนในพืน้ ที่

กองการศึกษา

12 สนับสนุนอาหารเสริมนมสาหรับโรงเรียน

อาหารเสริมนมสาหรับเด็กนักเรียน

1,588,532

ศพด. และ
โรงเรียนในพืน้ ที่

กองการศึกษา

13 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ร่วมกับปศุสัตว์โดยการคุมกาเนิดสุนัข และแมวจร
จัดและควบคุมการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

14 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบลดงขี้เหล็ก

ผู้สูงอายุในพืน้ ทีไ่ ด้ร่วมทากิจกรรม มีการรวมกลุ่ม
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

100,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองสวัสดิการ
สังคม

15 โครงการเยาชนวัยใสใส่ใจทาดี ตาบลดงขี้เหล็ก

เด็กและเยาวชนในพืน้ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม เพือ่
ปลูกฝังจิตสานึกในการทาความดี

50,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท) สถานทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ

16 โครงการอบรมให้ความรูผ้ ู้ดูแลคนพิการและผู้อยู่
ในภาวะยากลาบาก ตาบลดงขี้เหล็ก

ผู้ดูแลคนพิการและจิตอาสา ได้รับความรู้
ความสามารถในการดูแลคนพิการและผู้อยู่ใน
ภาวะยากลาบาก

30,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองสวัสดิการ
สังคม

17 โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

ครอบครัวในพืน้ ทีต่ าบลดงขี้เหล็กได้มีการร่วม
กิจกรรม

50,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองสวัสดิการ
สังคม

18 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกาย และ กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน
การเอาใจใส่ในสุขภาพทัง้ ทางกายและทางจิตใจ รัฐ หรือเอกชน
แก่ชาวดงขี้เหล็ก

20,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

19 โครงการป้องกันก่อนเกิดภัยและหลังเกิดสาธารณ เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และเครือ่ งมือ
ภัย
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

50,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

20 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสาคัญ

20,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

ความปลอดภัยในชีวิตและช่วยลดปริมาณอุบัติเหตุ

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท) สถานทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ

21 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
ประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด เยาวชน
ประชาชนตาบลดงขี้เหล็ก

การจัดกิจกรรมอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม
ให้แก่เยาวชนประชาชนในตาบลดงขี้เหล็ก

30,000

ศพด. และ
โรงเรียนในพืน้ ที่

กองการศึกษา

22 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีตาบลดง
ขี้เหล็ก

การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเพณีตาบลดง
ขี้เหล็ก

300,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

กองการศึกษา

23 โครงการจัดงานทาบุญขึ้นปีใหม่

จัดงานทาบุญขึ้นปีใหม่ ณ ทีท่ าการ อบต.

20,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองการศึกษา

24 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรม ในพืน้ ทีต่ าบลดงขี้เหล็ก

60,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองการศึกษา

25 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ให้แก่องค์กร
ภาคประชาชน

100,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองการศึกษา

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท) สถานทีด่ าเนินการ หน่วยดาเนินการ

26 โครงการจัดงานมาฆปูรมี

จัดงานมาฆปูรมีศรีปราจีนร่วมกับสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

20,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

กองการศึกษา

27 โครงการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพตาบลดง
ขี้เหล็ก

การดาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

187,380

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จงั หวัดปราจีนบุรี ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
งบประมาณ(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

1 โครงการรณรงค์สง่ เสริมปลูกฝังจิตสานึก การ
กิจกรรม เพือ่ รณรงค์ ปลูกฝังจิตสานึกทีด่ ีเกี่ยวกับ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพืน้ ทีต่ าบลดงขี้เหล็ก การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

200,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

2 ค่าใช้จา่ ยในการจ้างเหมาบริการกาจัดขยะ

500,000

เทศบาลเมืองฯ

กองช่าง

3 โครงการรักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพือ่ เฉลิมพระ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
เกียรติ
ในวันสาคัญทีท่ างราชการกาหนด

30,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

4 รณรงค์สง่ เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

20,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ค่าใช้จา่ ยในการกาจัดขยะมูลฝอยของ อบต.

กิจกกรมต่างๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณ(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

1 โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.อบต. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีความป็นระเบียบเรียบร้อย
ดงขี้เหล็ก (ศูนย์ใหม่)
เหมาะสมแก่การเรียนการสอน

143,000

ศพด.ดงขี้เหล็ก

กองการศึกษา

2 โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ศพด.อบต.ดง การก่อสร้างโดม พร้อมทัง้ ส่วนอื่นทีม่ ีความจาเป็น
ขี้เหล็ก (ศูนย์ใหม่)

130,000

ศพด.ดงขี้เหล็ก

กองการศึกษา

3 โครงการติดตั้งเหล็กดัด มุ่งลวด ศพด.อบต.ดง
ขี้เหล็ก (ศูนย์ใหม่)

160,000

ศพด.ดงขี้เหล็ก

กองการศึกษา

4 โครงการกั้นห้องเรียน แบ่งตามช่วงวัย ศพด.อบต. กั้นห้องเรียน แบ่งตามช่วงวัย ศพด.ดงขี้เหล็กแห่ง
ดงขี้เหล็ก (ศูนย์ใหม่)
ใหม่ พร้อมทัง้ ส่วนอื่นทีม่ ีความจาเป็น

123,000

ศพด.ดงขี้เหล็ก

กองการศึกษา

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ชื่นอารมณ์ หมู่ที่ 1

559,000

หมู่ที่ 1
บ้านโคกมะกอก

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ติดตั้งเหล็กดัด มุ่งลวด ศพด.ดงขี้เหล็กแห่งใหม่
พร้อมทัง้ ส่วนอื่นทีม่ ีความจาเป็น

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร
ความยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร
ซอยทุง่ ตะวันออก(เพิม่ เติมระยะทาง)
ความยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

392,000

หมู่ที่ 3
บ้านภักดี

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนแอตฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ ถนนแอตฟัลท์ติกส์คอนกรีต ความกว้าง 5.00
ที่ 4 ซอยบ้านผู้ใหญ่อนุสรณ์
เมตร ความยาว 174 เมตร

440,000

หมู่ที่ 4
บ้านดงขี้เหล็ก

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนแอตฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ ถนนแอตฟัลท์ติกส์คอนกรีต ความกว้าง 5.00
ที่ 5 ซอยกลิ้งพะไล
เมตร ความยาว 220 เมตร

450,000

หมู่ที่ 5
บ้านหนองทะเล

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5.00 เมตร
ซอย 2
ความยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

560,000

หมู่ที่ 6
บ้านดงบัง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เส้นหลังวัดหนองจวง หมู่ที่ 8 ซอยหลังวัดหนอง
จวงเชื่อม หมู่ที่ 7

321,000

หมู่ที่ 8
บ้านหนองจวง

กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5.00 เมตร
ความยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนคอนกรีต ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
ซอยบ้านนายสมร
212 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

558,000

หมู่ที่ 9
บ้านเนินไฮ

กองช่าง

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 ซอยบ้าน
โคกนกเอี้ยง พร้อมติดตั้งถังแชมเปญและเครือ่ ง
กรองสนิมเหล็ก

บ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปญ และเครือ่ งกรองน้้า
1 เครือ่ ง 1 ชุด และเครือ่ งสูบน้้าแบบไฟฟ้า

554,000

หมู่ที่ 10
บ้านขอนขว้าง

กองช่าง

13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 พร้อม
ติดตั้งถังแชมเปญและเครือ่ งกรองสนิมเหล็ก

บ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปญ และเครือ่ งกรองน้้า
1 เครือ่ ง 1 ชุด และเครือ่ งสูบน้้าแบบไฟฟ้า

554,000

หมู่ที่ 11
บ้านหนองปืด๊

กองช่าง

14 โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอตฟัลท์ติกส์
คอนกรีต (ซ่อมสร้าง) หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 11

ถนนแอตฟัลท์ติกส์คอนกรีต ความกว้าง 4.00
เมตร ความยาว 584 เมตร

580,000

หมู่ที่ 12
บ้านห้วยเกษียร

กองช่าง

15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 13 พร้อม
ติดตั้งถังแชมเปญและเครือ่ งกรองสนิมเหล็ก

บ่อบาดาล พร้อมถังแชมเปญ และเครือ่ งกรองน้้า
1 เครือ่ ง 1 ชุด และเครือ่ งสูบน้้าแบบไฟฟ้า

554,000

หมู่ที่ 13
บ้านเนินผาสุข

กองช่าง

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณ(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

16 โครงการก่อสร้างศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาล ก่อสร้างศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่
เจ้าทีพ่ ร้อมฐานภายในบริเวณทีท่ าการ อบต.

202,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อม
หลังคา จานวน 2 ป้าย

ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. 2 ป้าย
ชนิดมีหลังคา

90,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองช่าง

18 โครงการขุดลอกคลองกาจัดวัชพืชในพืน้ ทีต่ าบล
ดงขี้เหล็ก

ขุดลอกเพือ่ กาจัดวัชพืชในแหล่งน้า

200,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเทีย่ ว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ ตาบลดงขี้เหล็ก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลดงขี้เหล็กได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาด้านอาชีพ

งบประมาณ(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

40,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

หน่วยดาเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองทีด่ ีของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

งบประมาณ(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

1 โครงการจัดท้าฝายทดน้าเพือ่ ช่วยเหลือเกษตรกร เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซือวัสดุในการก่อสร้าง
ในฤดูแล้ง (ฝายกระสอบ)
ฝายทดน้าเพือ่ การเกษตรในฤดูแล้ง

150,000

ต้าบลดงขีเหล็ก

ส้านักปลัด

2 โครงการไม้ล้อมไม้ใหญ่พชื พรรณสมุนไพรบ้านดง เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการด้าเนินโครงการฯ และ
บัง
การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

200,000

ต้าบลดงขีเหล็ก

ส้านักปลัด

3 โครงการบ้านเมืองน่าอยู่

เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนที่
ต้าบลดงขีเหล็ก

140,000

ต้าบลดงขีเหล็ก

ส้านักปลัด

4 โครงการจัดท้าแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ระยะที่ 2 การจัดท้าแผนทีภ่ าษี

เพือ่ การจัดท้าแผนแม่บททีส่ ามารถน้ามาประกอบ
เป็นแผนทีภ่ าษี ทะเบียนทรัพย์สินได้ เพือ่ ใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาวางแผนจัดการในพืนทีไ่ ด้
อย่างครอบคลุม

250,000

ต้าบลดงขีเหล็ก

กองคลัง

5 โครงการอบรมให้ความรูเ้ รือ่ งภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ ิน ฯลฯ

เพือ่ สร้างความเข้าใจในบทบาท อ้านาจหน้าที่ ที่
ถูกต้องของผู้เกี่ยวข้อง เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าทีเ่ สีย
ภาษี

30,000

ต้าบลดงขีเหล็ก

กองคลัง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองทีด่ ีของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

งบประมาณ(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพงานป้องกันและบรรเทา เพือ่ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่ น
สาธารณภัย
การเผชิญเหตุ

50,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุม เพือ่ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่ น
ไฟป่า
การเผชิญเหตุ

50,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

8 โครงการพัฒนาศักยภาพงานกู้ชีพ-กู้ภัยตาบลดง
ขี้เหล็ก

30,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

9 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความรูใ้ นการปฏิบัติงาน
ผู้บริหาร ผู้นาท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดงขี้เหล็ก

400,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

10 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ พนักงาน
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความรูใ้ นการปฏิบัติงาน
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก

300,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีใ่ น
การเผชิญเหตุ

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขี้เหล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองทีด่ ีของสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

11 โครงการ อบต.ดงขี้เหล็กพบประชาชน

เพือ่ ประชุมหารืองานราชการและให้ประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็น

48,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

12 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กบั ผู้ผ่านการบาบัด
ฟืน้ ฟูผู้ติดยาเสพติด

เพือ่ ให้ผุ้ทผี่ ่านการฟืน้ ฟูได้มีอาชีพ

20,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

13 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพือ่ ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
และระดับตาบลเพือ่ ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนา

50,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

14 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

เพือ่ ให้คนในชุมชน สังคม เกิดความรักความ
สามัคคี

20,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

15 โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารีฯ (อพ.สธ.)

เพือ่ ส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึง
ความสาคัญของพันธุกรรมพืชในพืน้ ถิ่นและ
ร่วมกันอนุรักษ์

30,000

ตาบลดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลดงขีเ้ หล็ก อาเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

บัญชีครุภัณฑ์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 จัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร

เครื่องเคลือบเอกสารขนาด A3

2 จัดซื้อชุดดับเพลิง

งบประมาณ(บาท) สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

4500

อบต.ดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

ชุดดับเพลิง ประกอบด้วย หมวกดับเพลิง ผ้าคลุม
ศรีษะดับเพลิง ถุงมือหนังดับเพลิง กางเกง
รองเท้าดับเพลิง จานวน 3 ชุด

90,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

3 จัดซื้อหัวฉีดน้าดับเพลิงแบบด้ามปืน

หัวฉีดน้าดับเพลิงแบบด้ามปืน ขนาด 2.5 นิ้ว
ปรับได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GPM จานวน
1 หัว

30,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

สานักปลัด

4 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต

เพื่อใช้บริการน้าดื่มสาหรับประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

15,000

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองสวัสดิการ
สังคม

4,300

อบต.ดงขี้เหล็ก

กองสวัสดิการ
สังคม

5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารของทางราชการ
(ink Tank Printer)

พ.ศ. 2560

พ.ศ.2561

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

