
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม 
เรื่อง แผนการดําเนนิงานองค์การบริหารสว่นตําบลไชยคราม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

***************************** 
  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
แผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม ประจําปี  พ.ศ.๒๕๕๕  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   แล้วน้ัน 
   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๖  ประกาศเป็นแผนการดําเนินงานองค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม ประจําปี  
พ.ศ.๒๕๕๕  ต่อไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ   ณ  วันที่  ๑๘   เดือนมกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

    
(นายปฐม  เทพแป้น) 

                                                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม 
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ส่วนท่ี 1 บทนํา 
บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปี เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ
น้ันๆ เพ่ือให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณน้ัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน ลดความซ้ําซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ และจําแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน /โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2555  ขององค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม ทําเป็น
เอกสารท่ีรวบรวมโครงการ / แผนงานกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลไชยครามดําเนินการภายใต้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และโครงการ/ แผนงานของหน่วยงานต่างๆ ที่จะดําเนินการภายใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม ภายในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งอยู่ในขอบเขตแผนพัฒนาสามปี และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม 

วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ .2555 ขององค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม  

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดําเนินการในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  เพ่ือให้แนวทางการดําเนินงานมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือรวบรวมโครงการ กิจกรรมที่ดําเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไชยครามไว้เป็นแนวทางใน
การดําเนินการ 

แผนการดําเนินงานจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก 

1) งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 

2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
3) โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ 

ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
4) โครงการ /กิจกรรมพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ 

ประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่ 
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ลักษณะของแผนการดําเนินงาน  มีดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาสามปี 
2. จัดทําหลักจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและสามารถดําเนินการ 

ได้จริงในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 
ขั้นตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไชยครามรวบรวมแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงภายใต้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลไชยคราม และเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ /กิจกรรม จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ดําเนินการในพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
ขั้นตอนท่ี  2  จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
  หลังจากรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ.2555 แล้ว คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม จะจัดทําร่างแผนการดําเนินงานโดยนําข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม 
ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 
  หลังจากจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสร็จแล้ว  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลไชยคราม นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม 
พิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนฯ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและจะต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพซึ่งได้แสดงถึงแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและจําแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการ /กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ จึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานประจําปีได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
 
 
 
 

 



 

สวนท่ี 2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษา 
ถนน               สะพาน  ท่อระบายน้ํา

3 8.35 1,837,900 24.19 ส่วนโยธา

     1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง บํารุง
          รักษาระบบสาธารณูปโภค

1 2.80 41,700 0.55 ส่วนโยธา

     1.3 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงพัฒนา
           บํารุงรักษาแหล่งน้ําอุปโภคและแหล่งน้ําใช้ในการเกษตร

3 8.35 713,000 9.39 สว่นโยธา

รวม 7 19.50 2,592,600 34.13
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้
     2.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาภาคการเกษตร
          ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และเพิ่ม รายได้ให้แก่ประชาชน

1 2.80 50,000 0.66 สํานักปลัด/สนง.เกษตร
อําเภอ

รวม 1 2.80 50,000 0.65
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
     3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ประชาชน
         ให้มีความสุขอยู่ดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6 16.70 2,282,000 30.04 สํานักปลัด/ส่วนการคลัง

รวม 6 16.70 2,282,000 29.77

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ
้ ื ี่ ี    4.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน              การบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรมของ อบต.
4 11.10 550,000 7.24 สํานักปลัด/ส่วนการคลัง/

ส่วนโยธา
     4.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร  เพิ่ม
ประสิทธิภาพ              การบริการ  ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ตลอดจน                       เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน

6 16.70 264,600 3.48 สํานักปลัด/ส่วนการคลัง/
ส่วนโยธา

รวม 10 27.80 814,600 10.72
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และกีฬา 6 16.70 1,637,200 21.55 สํานักปลัด/ส่วนการคลัง/

ส่วนโยธา

     5.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี  วัฒนธรรม   
                     ศาสนา และภูมิปัญญา ท้องถิ่น

2 5.60 100,000 1.32 สํานักปลัด/ส่วนโยธา

รวม 8 22.30 1,737,200 22.87
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     6.1 แนวทางการพัฒนาป้องกันและกําจัดโรคติดต่อ
           

2 5.60 30,000 0.39 สํานักปลัด/สถานี
อนามัย/ปศุสัตว์

     6.2   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัย  
             

1 2.80 50,000 0.66 สํานักปลัด/สถานี
อนามัย/อสม.

รวม 3 8.40 80,000 1.05

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

4



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดําเนินการ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    7.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมบําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และ               สิ่งแวดล้อม

1 2.80 40,000 0.53 สํานักปลัด

รวม 1 2.80 40,000 0.52
รวมทั้งสิ้น 36 100 7,596,400 100

 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

5



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. 2555โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

หมู่ที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

ลําดับ
ที่

     1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ํา

พ.ศ. 2554งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

สถานที่
ดําเนินการ

ส่วนโยธา1 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยมหาลาภ หมู่ที่ 2

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมปริมาตร
หินคลกไม่น้อยกว่า 105 ลบ ม พร้อมฝังท่อ

755,900

6

ส่วนโยธา

หนคลุกไมนอยกวา 105 ลบ.ม. พรอมฝงทอ
ระบายน้ําขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 2
  จุด พร้อมยาแนวภายในภายนอก

613,000 หมู่ที่ 12 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายชลประทาน- เขา
หลาก หมู่ที่ 1

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 236.00 เมตร พร้อมลงหิน
คลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร รวมปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ําขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จํานวน 6
 ท่อน  จุด พร้อมยาแนวภายในภายนอก

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.
ส่วนโยธา

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

      1.1  แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ํา  (ต่อ)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ปรับปรุงถนนโดยการลงหินผุ พร้อมเกรด
เกลี่ยปริมาตรหินผุไม่น้อยกว่า 1,360 ลบ.ม. 
หนา 0.20 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ระยะทาง 1,700 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําขนาด 1.20 x 1.00 เมตร ชั้น 3  
มอก จํานวน 1 จด 3 แถว รวม 24 ท่อน

469,000 หมู่ที่ 33 ปรับปรุงถนนสายบาง
แตน หมู่ที่ 3

พ.ศ. 2555รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554

7

มอก.จานวน 1 จุด 3  แถว  รวม 24 ทอน

7



     1.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุง 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.

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่

สถานที่
ดําเนินการ

41,700ขยายเขตประปาซอย
บ้านนางยวนใจ- นายสุ
เชาว์ หมู่ที่ 1

หน่วย
ดาํเนินการ
ส่วนโยธาหมู่ที่ 1

งบประมาณ
(บาท)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ขยายเขตประปาโดยการวางท่อเมนต์ประปา 
PVC  ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 มอก.โดยฝังลึก
ท่อลึก 0.30 เมตร ระยะทาง 460.00 เมตร

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1

88



      1.3 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงพัฒนา บํารุงรักษาแหล่งน้ําอุปโภค และแหล่งน้ําใช้ในการเกษตร  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ขุดลอกคูระบายน้ํา
เลียบถนนคอนกรีต
บ้านดอนดานลงคลอง
บางลาด หมู่ที่ 4

590,0001

โครงการ/กิจกรรมลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

หมู่ที่ 4 สํานักปลัด/
ส่วนโยธา

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555
องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

ขุดลอกคูระบายน้ํา สภาพเดิมปากคูกว้าง 
1.00 เมตร ท้องคูกว้าง 0.70 เมตร ลึก 0.90 
เมตร ทําการขุดใหม่ ปากคูกว้าง 1.50 เมตร 
ท้องคูกว้าง 1.00  เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ความยาว 340 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร ชั้น 3 มอก. จํานวน

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

9

2 ขุดลอกคูระบายน้ํา
สายดอนดาน หมู่ที่ 4

ขุดลอกคูระบายน้ํา สภาพเดิมปากคูกว้าง 
1.50 เมตร ท้องคูกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ทําการขุดใหม่ ปากคูกว้าง 2.00 เมตร 
ท้องคูกว้าง 1.20  เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ความยาว 450 เมตร

16,000 หมู่ที่ 4 สํานักปลัด/
ส่วนโยธา

3 ขุดคูระบายน้ําเลียบ
ถนนลาดยางบ้านดอน
ดาน-คลองชลประทาน
 หมู่ที่ 4

ขุดลอกคูระบายน้ํา สภาพเดิมปากคูกว้าง 
1.50 เมตร ท้องคูกว้าง 0.90 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ทําการขุดใหม่ ปากคูกว้าง 2.00 เมตร 
ท้องคูกว้าง 1.20  เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ความยาว 860 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา
ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร ชั้น 3 มอก. จํานวน
4 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน

107,000 หมู่ที่ 4 สํานักปลัด/
ส่วนโยธา

ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร ชน 3 มอก. จานวน
 3 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน

4 จุดๆ ละ 6 ทอน รวม 24 ทอน

9



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้
      2.1 แนวทางการพัฒนา ภาคการเกษตร ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

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 ส่งเสริมสนับสนุนความ

เข้มแข็งของชุมชน
ฝึกอบรมแกนนําชุมชน กลุ่มสตรี ฯลฯ หรือ
ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ

50,000 หมู่ที่ 1- 5 สนง.เกษตร
อําเภอ /
สํานักปลัด

อบต.

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย
ดําเนินการ

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

1010



3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
      3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข อยู่ดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

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

สํานักปลัดหมู่ที่ 1- หมู่ที่จัดตั้งจุดตรวจชุมชนในเทศกาลวันสําคัญ
่ ั ํ ้ ์

หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 5

ลําดับ
ที่

สถานที่
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย
ดําเนินการ

ป้องกันและลด
ั ิ

30,000

จัดประชุมสร้างเครือข่ายต่างๆในการรณรงค์
ต่อต้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่

20,000โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

1 สํานักปลัด

พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

พ.ศ. 2555

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

2

11

4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุและสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพแก่ผู้สูงอายุเดือนละ 500 บาท จํานวน 
252 ราย

1,512,000 หมู่ที่ 1- หมู่ที่
 5

สํานักปลัด

ส่วนโยธา590,000ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. อบต.ไชยคราม 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร สูง 
3.60 เมตร ยกพื้นสูงจากระดับดินเดิม 1 
เมตร โดยกั้นเป็นห้องทําการ อปพร. ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00  และกั้นเป็นห้อง
เก็บเรือ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00  
เมตร และห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง

อบต.ไชย
คราม

5ต่างๆและจัดทําป้ายรณรงค์

3

อุบัติเหตุทางถนน

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์ อปพร. 
อบต. ไชยคราม

11



      3.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข อยู่ดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(ต่อ)

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

คนพิการ
ให้การสงเคราะห์คนพิการและสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพคนพิการเดือนละ 500 บาท จํานวน  

15  ราย

90,000 หมู่ที่ 1-หมู่ที่
 5

สํานักปลัด

6 ค่าตอบแทน อป.พร. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่สมาชิก อป.พร. 
และผู้ทีเกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจชุมชนเพื่อ
ป้องกันและลดอบัติเหตทางถนนในเทศกาล

40,000 สํานักปลัด  

สถานที่
ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

พ.ศ. 2555รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554

12

ปองกนและลดอุบตเหตุทางถนนในเทศกาล
ต่างๆการออกลาดตระเวนและอยู่ประจํา
ศูนย์ฯ ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
สาธารณภัยต่างๆ

12



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการที่ดี
      4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรมของอบต.

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

 5

สถานที่
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการในการจัดทํา
แผนชุมชน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
การร่วมคิดร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหา การ
จัดทําแผนชุมชน การจัดเวทีประชาคม การ
อบรม ประชุม ฯลฯ

30,000

พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สํานักปลัด

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2555

13

3 โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

ปรับปรุงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน
เดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
โดยทําการต่อเติมด้านหน้าอาคาร ขนาดกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

350,000 หมู่ที่ 5 ส่วนโยธา

 

ส่วนโยธา

สนับสนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ

อุดหนุนงบประมาณแก่ อบต.ดอนสัก 
ดําเนินการ

20,000

หมู่ที่ 1- หมู่ที่
 5

150,0004 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
และสิ่งก่อสร้างตาํบล
ไชยคราม

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  อาคาร ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000  บาท

2 สํานักปลัด

13



      4.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 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.
1 จัดซื้อเครื่องโทรสาร จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา

เป็นระบบเลเซอร์ ความเร็วในการส่งเอกสาร
ไม่เกิน  6 วินาทีต่อแผ่น ส่งเอกสารได้ครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น

30,000 อบต.ไชย
คราม

สํานักปลัด

2 จัดซื้อตู้เหล็กก็บเอกสาร จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ขนาด
้ ้

12,600 อบต.ไชย สํานักปลัด/

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

หน่วย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรมลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

พ.ศ. 2555พ.ศ. 2554

14

สูง 180 ซม. กว้าง 90 ซม. จํานวน  3 ตู้ คราม ส่วนการคลัง

3 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่นยา
ฉีดหญ้า ถังพ่นยา ปุ๋ย ต้นไม้ กรรไกรตัดกิ่งไม้
ฯลฯ

10,000 อบต.ไชย
คราม

สํานักปลัด

4 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
ลําโพง หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ไมโครโฟน 
ฟิวส์ ฯลฯ

10,000 ห้องประชุม
อบต.

สํานักปลัด

5 จัดซื้อเรือท้องแบน
พร้อมเครื่องยนต์

จัดซื้อเรือท้องแบน ตัวเรือเป็นไฟเบอร์ขนาด
ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 3.75 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 1.25 
เมตร สูงไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร พร้อม
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 5 แรงม้า พร้อมหาง
เสือ จํานวน  4 ลํา

172,000 อบต.ไชย
คราม

สํานักปลัด

14



      4.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 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.
6 โครงการพัฒนาเพิ่ม

ศักยภาพแก่พนักงาน
ส่วนตําบลและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ในสํานักงาน อบต.

สง่บุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตรตต่อปี

80,000 อบต.ไชย
คราม

สํานักปลัด
ส่วนการคลัง
 ส่วนโยธา

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

1515



5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
      5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2554

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม)

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)แก่โรงเรียนในพื้นที่
ของ อบต.จํานวน 2โรง และศูนย์เด็กเล็กฯ 1
ศูนย์

586,600 ร.ร.บ้านศรี
ชัยคราม /
ร.ร.วัดนอก/
ศพด.อบต.
ไชยคราม

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

1

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555
องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม หน่วย
ดําเนินการ
สํานักปลัด

พ.ศ. 2555

16

2 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน

จัดจ้างทําอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนใน 
ศพด.อบต.ไชยคราม และอุดหนุนเงินอาหาร
กลางวันแก่โรงเรียน จํานวน 2โรง

863,200 ร.ร.บ้านศรี
ชัยคราม /
ร.ร.วัดนอก/
ศพด.อบต.
ไชยคราม

สํานักปลัด

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา
โรงเรียนวัดนอก

อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนวัดนอกเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

20,000  ร.ร.วัดนอก สํานักปลัด/
ส่วนการคลัง

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา
โรงเรียนบ้านศรีชัย
คราม

อุดหนุนงบประมาณแก่โรงเรียนบ้านศรีชัย
ครามเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

20,000  ร.ร.บ้านศรี
ชัยคราม

สํานักปลัด/
ส่วนการคลัง

ไชยคราม

16



      5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และกีฬา (ต่อ)

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 อุดหนุนการกีฬาแก่
อําเภอดอนสัก

สถานที่
ดําเนินการ

อุดหนุนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000

117,400 ศพด.อบต.
ไชยคราม

สํานักปลัด

พ.ศ. 2555พ.ศ. 2554ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้างอาคารห้องน้ํา จนาดกว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร โดยการ
แบ่งเป็นห้องน้ํา 3 ห้อง

สํานักปลัด/
ส่วนโยธา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

5 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ไชยคราม

หน่วย
ดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555
องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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      5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

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 โครงการส่งเสริม จัดกิจกรรมพัฒนาในวันสําคัญต่างๆ เช่นวัน
์

30,000 หมู่ที่1 - หมู่ที่ สํานักปลัด

สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

       หมู่ที่ 4
                
               

หมู่ที่ 1

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555
องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

      40,000  
                 
              

30,000

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

 จัดกิจกรรมวนัลอยกระทงประจําปี            
                                                      
                               จัดกิจกรรมรดน้ํา
ดําหัวผู้สูงอายุเนื่องในวัน สงกรานต์

    สํานัก
ปลัด          
               
    สํานักปลัด

18

กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาและวันสําคัญ
ต่างๆ

เฉลิมพระชนมพรรษา ฯ รณรงค์และจัด
กิจกรรมเข้าวัดทําบุญเนื่องนวันสําคัญทาง
ศาสนา

5

18



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
     6.1 แนวทางการพัฒนาป้องกันและกําจัดโรคติดต่อ

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 โครงการป้องกันและ
โ ้

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดแก่สุนัข
ใ ื้ ี่

10,000 หมู่ที่1-หมู่ที่ 5 สํานักปลัด/
์

หมู่ที่1-หมู่ที่ 5

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

20,000 สํานักปลัด/
สถานีอนามัย

1 โครงการป้องกันและ
กําจัดยุงลายป้องกัน
ไข้เลือดออก

จัดซื้อทรายอะเบทและสารเคมีพ่นกําจัด
ยุงลายป้องกันไข้เลือดออกตามหมู่บ้าน

ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

หน่วย
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2554รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ดําเนินการ

พ.ศ. 2555

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555
องค์การบริหารสว่นตําบลไชยคราม

19

กําจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ อบต. ปศุสัตว์

19



      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.
หน่วย

ดําเนินการ
1 โครงการสนับสนุน

การพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานหมู่บ้าน

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
และการดําเนินงานของ อสม. ตามโครงการ
พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้านๆละ 1,000 บาท

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

สถานที่
ดําเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

หมู่ที่ 1-หมู่ที่
 5

สํานักปลัด/
สถานี

อนามัย/อสม.

50,000

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

2020



7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมบําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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

ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่

ดําเนินการ
พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตําบลไชยคราม

1

พ.ศ. 2555ลําดับ
ที่

งบประมาณ
(บาท)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ ภายในชุมชน เพื่อ
สร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศน์

หมู่ที่ 1-หมู่ที่
 5

สํานักปลัด40,000

2121




