
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
เร่ือง แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม  พ.ศ. 2554 

***************************** 
  ดวยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ไดพิจารณาใหความเห็นชอบราง
แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ประจําป  พ.ศ.2554  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   แลวนั้น 

   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ 26   ประกาศเปนแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ประจําป  
พ.ศ.2554   ตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่  8   เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2553 
 
 

 
    
(นายปฐม  เทพแปน) 

                                                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนที่ 1 
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สวนที่ 1 บทนํา 
บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณนั้นๆ เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานตางๆ และจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน /โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2554  ขององคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ทําเปน
เอกสารที่รวบรวมโครงการ / แผนงานกิจกรรมตางๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลไชยครามดําเนินการภายใตขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 และโครงการ/ แผนงานของหนวยงานตางๆ ที่จะดําเนินการภายใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ภายในปงบประมาณ 2554 ซ่ึงอยูในขอบเขตแผนพัฒนาสามป และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงาน 
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ขององคการบริหารสวนตําบลไชยคราม  

มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดําเนินการในเขตพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ในปงบประมาณ พ.ศ.2554  เพื่อใหแนวทางการดําเนินงานมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานตางๆ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น เพื่อรวบรวมโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการในเขตองคการบริหารสวนตําบลไชยครามไวเปน
แนวทางในการดําเนินการ 

แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก 

1) งบประมาณรายจายประจําป ขององคการบริหารสวนตําบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคการบริหาร 
สวนตําบลอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ 
3) โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ หนวยงานอื่นๆ ที่ 

ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
4) โครงการ /กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเห็นวาจะเกิดประโยชนในการ 

ประสานการดําเนินงานในพื้นที่ 
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ลักษณะของแผนการดําเนินงาน  มีดังนี้ 
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาสามป 
2. จัดทําหลักจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและสามารถดําเนินการ 

ไดจริงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไชยครามรวบรวมแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงภายใตขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554  ขององคการ
บริหารสวนตําบลไชยคราม และเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ /กิจกรรม จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจน
หนวยงานอื่น ๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่  2  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  หลังจากรวบรวมขอมูลตางๆ ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.2554 แลว คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม จะจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยนําขอมูลมาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 
  หลังจากจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสร็จแลว  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม นํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ไชยคราม พิจารณาแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงานโดยใหปดประกาศแผนฯ ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่ประกาศ  เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและจะตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพื่อควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพซ่ึงไดแสดงถึงแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและจําแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมพัฒนาตาง ๆ จึงเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 

 



 
สวนที่ 2 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 



ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
     1.1 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษา ถนน    
           สะพาน  ทอระบายน้ํา

5 11.90 1,340,000.- 26.40 สวนโยธา

     1.2 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง บํารุง
          รักษาระบบสาธารณูปโภค

2 4.80 210,000.- 4.10 สวนโยธา

     1.3 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุงพัฒนา
           บํารุงรักษาแหลงน้ําอุปโภคและแหลงน้ําใชในการเกษตร

1 2.40 95,000.- 1.90 สวนโยธา

รวม 8 19.10 1,645,000.- 32.40
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและรายได
     2.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาภาคการเกษตร
          สงเสริมการประกอบอาชีพ  และเพิ่ม รายไดใหแกประชาชน

1 2.40 45,600.- 0.90 สํานักปลัด/สนง.เกษตร
อําเภอ

รวม 1 2.40 45,600.- 0.90
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
     3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
         ใหมีความสุขอยูดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

6 14.30 606,000.- 12.00 สํานักปลัด/สวนการคลัง

รวม 6 14.30 606,000.- 12.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
    4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน    
          การบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรมของ อบต.

6 14.30 869,000.- 17.10 สํานักปลัด/สวนการคลัง/
สวนโยธา

     4.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร  เพิ่มประสิทธิภาพ    
          การบริการ  ตลอดจนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจน             
          เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน

5 11.90 183,500.- 3.60 สํานักปลัด/สวนการคลัง/
สวนโยธา

รวม 11 26.20 1,052,500.- 20.70
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษา และกีฬา 8 19.00 1,469,660.- 29.00 สํานักปลัด/สวนการคลัง/

สวนโยธา

     5.2 แนวทางการพัฒนา  สงเสริมอนุรักษ ประเพณี  วัฒนธรรม              
          ศาสนา และภูมิปญญา ทองถิ่น

3 7.10 160,000.- 3.20 สํานักปลัด/สวนโยธา

รวม 11 26.10 1,629,660.- 32.20
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
     6.1 แนวทางการพัฒนาปองกันและกําจัดโรคติดตอ
           

3 7.10 30,000.- 0.60 สํานักปลัด/สถานีอนามัย/
ปศุสัตว

     6.2   แนวทางการพัฒนาสงเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัย  
             

1 2.40 50,000.- 1.00 สํานักปลัด/สถานีอนามัย/
อสม.

รวม 4 9.50 80,000.- 1.60

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
    7.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ    
           สิ่งแวดลอม

1 2.40 10,000.- 0.20 สํานักปลัด

รวม 1 2.40 10,000.- 0.20
รวมทั้งสิ้น 42 100.00 5,068,760.- 100

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

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

หมูที่ 53 ปรับปรุงถนนสายบาน
นางมาลา หมูที่ 5

ปรับปุรงถนนโดยการลงหินคลุก ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทาง 300 ม.หนาเฉลี่ย 
0.10 ม.หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 140 
ลบ.ม.พรอมเกรดเกลี่ยปรบัแตงและบดอัดแนน

80,000.-

หมูที่ 32 ปรับปรุงถนนสายเลียบ
คลองบางแตน หมูที่ 3

สวนโยธา

ปรับปรุงถนนโดยการลงหินผุ ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 1,700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10
 ม. และบางชวงหนา 0.30 ม.หรือปริมาตรหินผุ
ไมนอยกวา 900 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแตงและ
บดอัดแนนพรอมวางทอ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด
 Ø 1.20x1.00ม. 3แถว 1 จุด รวม 24 ทอน พรอม
ยาแนวรอบ

300,000.-

1 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
ซอยขุมทรัพย หมูที่ 2

ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 ม. ระยะทาง 650 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 260 ลบ.ม.
 พรอมเกรดเกลี่ยปรับแตงและบดอัดแนน

160,000.-

สวนโยธา

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
ดําเนินการ

หมูที 2

สถานที่
ดําเนินการ

สวนโยธา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

ลําดับ
ที่

     1.1  แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง ซอมแซม บํารุง รักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ํา

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

6



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

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

      1.1  แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง ซอมแซม บํารุง รักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา  (ตอ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

หมูที่2650,000.-

หมูที่ 4

5 กอสรางถนน คสล. 
ซอยตาพรหม หมูที่ 2

กอสรางถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม.
 ระยะทาง 300 ม.หนา 0.15 ม.ลงหินคลุกไหล
ทางขางละ 0.50 ม.

4 บุกเบิกถนนจาก
ถนนลาดยาง-สวน
ปาลมนายวิโรจน หมูที่ 4

บกุเบิกถนนโดยการไถและลงหินผุ ขนาดผิว
จราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทาง 750 ม. หนาเฉลี่ย
 0.20 ลบ.ม. หรือมีปริมาตรหินผุไมนอยกวา 600
 ลบ.ม. เกรดเกลี่ยปรับแตงละบดอัดแนน และ
วางทอ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00x 1.00ม. 
1 จุด จํานวน 6ทอน และวางทอ คสล.ขนาด Ø 
0.60x1.00 ม. 2จุด จํานวน 12 ทอน พรอมยา
แนวรอบ

150,000.- สวนโยธา

สวนโยธา
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     1.2 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง บํารุง ระบบสาธารณูปโภค

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

(บาท)
ขยายเขตประปาจากสามแยกไปบึงพังหาชี โดย
วางทอ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มอก. ฝงลึก
ไมนอยกวา 0.30 ม.ระยะทาง 1,935 ม. พรอมตอ
เปนทอสําหรับติดตั้งมาตรน้ํา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2 ขยายเขตประปาซอยตา
แผว  หมูที่ 2

1 สวนโยธา

สวนโยธาหมูที่ 2

หมูที่ 5

ขยายเขตประปาโดยวางทอ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว
 ชั้น 8.5 มอก. ฝงลึกไมนอยกวา 0.30 ม.
ระยะทาง 4.00ม. พรอมตอเปนทอสําหรับติดตั้ง
มาตรน้ํา

40,000.-

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

สถานที่
ดําเนินการ

170,000.-ขยายเขตประปาจาก
สามแยก ไปพังหาชี หมู
ที่ 5

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม
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      1.3 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุงพัฒนา บํารุงรักษาแหลงน้ําอุปโภค และแหลงน้ําใชในการเกษตร  

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. 2553 พ.ศ. 2554รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
หนวย

ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หมูที่ 4 สํานักปลัด/
สวนโยธา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

1

โครงการ/กิจกรรมลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

ขุดลอกคูระบายน้ํา
บริเวณสวนปาลมนาย
วิโรจน -คลองสงน้ํา
ชลประทาน หมูที่ 4

ขุดลอกคูระบายน้ํา ขนาดกวาง 2.00 ม. ลึก 1.50
 ม.ระยะทาง 800ม.พรอมวางทอ คสล. ขนาด  Ø
 1.00x1.00 ม. จํานวน 1 จุด รวม 4 ทอน พรอม
ยาแนวรอบและถมหินคลุกบนหลังทอ

95,000.-
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและรายได
      2.1 แนวทางการพัฒนา ภาคการเกษตร สงเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายไดใหแกประชาชน

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 สงเสริมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ
ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ตําบล

สนับสนุนเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนยและอาสาสมัครเกษตรกร

45,600.- หมูที่ 1- หมูที่ 5 สนง.เกษตร
อําเภอ /

สํานักปลัด
อบต.

หนวย
ดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554สถานที่
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต
      3.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุข อยูดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

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 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส

ใหการสงเคราะหผูปวยเอดสและสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูปวยเอดส เดือนละ 500 บาท

12,000.- หมูที่1-หมูที่5 สํานักปลัด/
สวนการคลัง

โครงการรณรงค
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

2

พ.ศ. 2553

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

พ.ศ. 2554

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

จัดประชุมสรางเครือขายตางๆในการรณรงค
ตอตานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
พื้นที่

30,000.-

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

1

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ

ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

20,000.-

3

4

ลําดับ
ที่

หมูที่ 1- หมูที่ 5

หมูที่ 1- หมูที่ 5

สถานที่
ดําเนินการ

จัดตั้งจุดตรวจชุมชนในเทศกาลวันสําคัญตางๆ
และจัดทําปายรณรงค

480,000.-ใหการสงเคราะหผูสูงอายุและสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพแกผูสูงอายุเดือนละ 500 บาท จํานวน 80 ราย

งบประมาณ
(บาท)

สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หนวย
ดําเนินการ

หมูที่ 1- หมูที่ 5

สํานักปลัด/
สวนการคลัง

สํานักปลัด/
สวนการคลัง

สํานักปลัด

24,000.-ใหการสงเคราะหคนพิการและสนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพคนพิการเดือนละ 500 บาท จํานวน 4 ราย

หมูที่ 1,3,4
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      3.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุข อยูดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน(ตอ)

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 คาตอบแทน อป.พร. เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกสมาชิก อป.พร. 

และผูทีเกี่ยวของในการตั้งจุดตรวจชุมชนเพื่อ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาล
ตางๆการออกลาดตระเวนและอยูประจําศูนยฯ 
ในการรักษาความสงบเรียบรอยและสาธารณ
ภัยตางๆ

40,000.- สํานักปลัด

พ.ศ. 2553สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2554

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการที่ดี
      4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรมของอบต.

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

สํานักปลัด/
สวนการ

คลัง/สวนโยธา

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

20,000.-

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2554พ.ศ. 2553

3 สนับสนุนศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางฯ

อุดหนุนงบประมาณแก อบต.ชลคราม 
ดําเนินการ

2 โครงการอบต.เคลื่อนที่

สํานักปลัด

จัดหนวยเคลื่อนที่ออกใหบริการประชาชนใน
การรับชําระภาษี การใหบริการอื่นๆ พรอมให
ความรู เกี่ยวกับ อบต. และขาวสารตางๆ ตาม
หมูบานทุกหมูบาน

20,000.-

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคการ
รวมคิดรวมทํา รวมแกไขปญหา การจัดทําแผน
ชุมชน การจัดเวทีประชาคม การอบรม ประชุม 
ฯลฯ

20,000.-

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
ดําเนินการ

สถานที่
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

หมูที่ 1- หมูที่ 5

หมูที่ 1- หมูที่ 5
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      4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรมของอบต. (ตอ)

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

สํานักปลัด/
สวนโยธา

งบประมาณ
(บาท)

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

สถานที่
ดําเนินการ

250,000.- หมูที่3

อบต.หลังใหม

สํานักปลัด/
สวนโยธา

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

โครงการกอสรางศาลา
ประชุมหมูบาน หมูที่ 1

กอสรางศาลาประชุมหมูบานชนิด คสล. ชั้น
เดียวขนาดกวาง 4.00 ม.ยาว 20.00ม. สูง 2.40 ม.

470,000.-

6 โครงการปรับพื้นที่
บริเวณอาคาร
เอนกประสงคตําบล

ปรับพื้นที่บริเวณอาคารเอนกประสงคตําบล 
(หลังที่ทําการอบต.หลังใหม) โดยการลงหินผุ 
กวาง 40 ม. ยาว 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือ
ปริมาตรหินผุไมนอยกวา 320 ลบ.ม. พรอมเกรด
เกลี่ยปรับแตงและบดทับแนน

5 โครงการปรับปรุงศาลา
ประชุมหมูบาน หมูที่ 3

ปรับปรุงศาลาที่ประชุมหมูบาน ขนาดกวาง 
4.00ม. ยาว 12 ม.พรอมหองน้ํา ขนาดกวาง 
1.60x1.80ม. โดยยกระดับพื้นรอบอาคาร ติดตั้ง
กันสาด กออิฐฉาบผนัง เดินสายไฟติดตั้ง
หลอดไฟ ติดตั้งบานประตู

89,000.-

สํานักปลัด/
สวนโยธา

หมูที่ 14

14



      4.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ตลอดจนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน

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. 2554พ.ศ. 2553

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

สํานักปลัด/
สวนโยธา/
สวนการคลัง

หนวย
ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพแกพนักงาน
สวนตําบลและบุคลากร
ผูปฏิบัติงานใน
สํานักงาน อบต.

สงบุคลากรของอบต.เขารับการอบรมใน
หลักสูตรตางๆที่จําเปนและเกี่ยวของอยางนอย 
คนละ 1หลักสูตรตอป

100,000.-

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

2 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบพกพา
(โนตบุค) จํานวน 1 
เครื่อง

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ หนวยประมวลผล (CPU)ไม
ต่ํากวา intel Core i5-450m /CPU Speed ไมต่ํา
กวา 2.4 GHz/ Hard disk ไมต่ํากวา 500 GB / 
RAM ไมต่ํากวา 2 GB DDR 3 1066 MHz/ 
Graphics หนวยความจําไมต่ํากวา 1GB/ Screen 
size/Plaform ไมต่ํากวา 14" HD LED/Optical 
Drive ไมต่ํากวา DVD/RW/รับประกันอยางนอย
 1ป

26,500.-

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม
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      4.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ตลอดจนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน(ตอ)

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

4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตางๆ เชนยาฉีด
หญา ถังพนยา ปุย ตนไม กรรไกรตัดกิ่งไม ฯลฯ

10,000.- อบต.ไชยคราม สํานักปลัด

5 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
ลําโพง หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ไมโครโฟน 
ฟวส ฯลฯ

20,000.- หองประชุม
อบต.

สํานักปลัด

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการ
หองประชุม

อบต.
สํานักปลัดจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร จํานวน 1
เครื่อง

27,000.-

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554

จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ เปนระดับ XGA ไมต่ํากวา 
(1,024x768) / ขนาดคาความสองสวางไมต่ํากวา
 2,500ANSI Lumens /อัตราความคมชัด ไมต่ํา
กวา3,700:1 /ขนาดภาพที่ฉายไดไมต่ํากวา 
23-300นิ้ว/การแสดงภาพ 3มิติ DLP 3D/ พรอม
จอแขวนแบบมือดึง ขนาดไมต่ํากวา70x70นิ้ว

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

3
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5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
      5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษา และกีฬา

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

2 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

จัดจางทําอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนใน 
ศพด.อบต.ไชยคราม และอุดหนุนเงินอาหาร
กลางวันแกโรงเรียน จํานวน 2โรง

774,800.- ร.ร.บานศรีชัย
คราม /ร.ร.วัด
นอก/ศพด.
อบต.ไชยคราม

สำนักปลัด

3 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา
โรงเรียนวัดนอก

อุดหนุนงบประมาณแกโรงเรียนวัดนอกเพื่อ
เปนคาใชจายตามโครงการ

10,000.-  ร.ร.วัดนอก สํานักปลัด/
สวนการคลัง

4 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา
โรงเรียนบานศรีชัยคราม

อุดหนุนงบประมาณแกโรงเรียนบานศรีชัยคราม
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ

10,000.-  ร.ร.บานศรี
ชัยคราม

สํานักปลัด/
สวนการคลัง

พ.ศ. 2554

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553

1 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แกโรงเรียนในพื้นที่ขอ
งอบต.จํานวน 2โรง และศูนยเด็กเล็กฯ 1ศูนย

573,860.- ร.ร.บานศรีชัย
คราม /ร.ร.วัด
นอก/ศพด.
อบต.ไชยคราม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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      5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษา และกีฬา (ตอ)

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

สํานักปลัด

สํานักปลัด

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

5 โครงการกอสรางรั้ว 
คสล.ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(อบต.หลังเกา)

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

6 โครงการกีฬาสาน
สัมพันธทองถิ่น

รวมแขงขันกีฬาทองถิ่น ระหวาง อปท.ในเขต 
อ.ดอนสัก

20,000.-

โครงการ/กิจกรรม

กอสรางรั้ว คสล. ปองกันเด็กเล็ก บริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไชยคราม(อบต.หลังเกา) 
ขนาดสูง 1.50ม. ยาว 30 ม.

สํานักปลัด/
สวนโยธา

พ.ศ. 2554พ.ศ. 2553

7 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

สนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาครูและ
บุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไชยคราม

6,000.-

อุดหนุนการกีฬาแก
อําเภอดอนสัก

อุดหนุนเงินเพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ 15,000.-

60,000.- ศพด.อบต.
ไชยคราม

สนามกีฬากิติ
มงคลพัฒน

8 สํานักปลัด
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      5.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมอนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
       หมูที่ 4     
                        

  หมูที่ 1

    สํานักปลัด 
                       
     สํานักปลัด

1 โครงการสงเสริม
สนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น

 จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจําป                     
                                                                            
จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุเนื่องในวัน 
สงกรานต

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

     30,000.-      
                         
     30,000.-

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3 โครงการกอสราง
หองน้ําบริเวณสถานที่
จัดงานวันลอยกระทง 
หมูที่4

กอสรางหองน้ําหองสุขา ขนาดกวาง 3.00 ม.
ยาว3.00ม. สูง 2.00ม.

70,000.-

2 โครงการสงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา และวันสําคัญ
ตางๆ

จัดกิจกรรมพัฒนาในวันสําคัญตางๆ เชนวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ รณรงคและจัดกิจกรรม
เขาวัดทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางศาสนา

30,000.- หมูที่ 1-หมูที่5

หมูที่4

สํานักปลัด

สํานักปลัด/
สวนโยธา
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
     6.1 แนวทางการพัฒนาปองกันและกําจัดโรคติดตอ

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

2 โครงการปองกันและ
กําจัดโรคพิษสุนัขบา

จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดแกสุนัข
ในเขตพื้นที่ อบต.

10,000.- หมูที่1-หมูที่ 5 สํานักปลัด/
ปศุสัตว

3 โครงการใหความรูดาน
การสาธารณสุข

ใหความรูและเผยแพรขาวสารดานสาธารณสุข
แกประชาชนในการประชุมหมูบานประจําเดือน
 จํานวน 3 ครั้ง

หมูที่1-หมูที่ 5 สถานีอนามัย

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

พ.ศ. 2554พ.ศ. 2553ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการ

1 โครงการปองกันและ
กําจัดยุงลายปองกัน
ไขเลือดออก

จัดซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพนกําจัดยุงลาย
ปองกันไขเลือดออกตามหมูบาน

20,000.- สํานักปลัด/
สถานีอนามัย

หมูที่1-หมูที่ 5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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      6.2 แนวทางการพัฒนาสุขภาพอนามัย

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. 2553 พ.ศ. 2554

หมูที่ 1-หมูที่ 5 สํานักปลัด/
สถานี

อนามัย/อสม.

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการ

1 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานหมูบาน

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
และการดําเนินงานของ อสม. ตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน ทุก
หมูบานๆละ 1,000 บาท

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

50,000.-

หนวย
ดําเนินการ
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

ปลูกตนไมในที่สาธารณะ ภายในชุมชน เพื่อ
สรางสมดุลแกระบบนิเวศน

หมูที่ 1-หมูที่ 5 สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554

10,000.-

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม

1

พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

หนวย
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2553
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