
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
เร่ือง แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม  พ.ศ. 2553 

***************************** 
  ดวยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ไดพิจารณาใหความเห็นชอบราง
แผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ประจําป  พ.ศ.2553  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   แลวนั้น 

   อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ขอ 26   ประกาศเปนแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ประจําป  
พ.ศ.2553   ตอไป 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ   ณ  วันที่  29   เดือนธันวาคม   พ.ศ. 2552 
 
 

 
  
(นายปฐม  เทพแปน) 

                                                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สวนที่ 1 
บทนํา 
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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.2553 ขององคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ทําเปน
เอกสารที่รวบรวมโครงการ / แผนงานกิจกรรมตางๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลไชยครามดําเนินการภายใตขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 และโครงการ/ แผนงานของหนวยงานตางๆ ที่จะดําเนินการภายใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ภายในปงบประมาณ 2553 ซ่ึงอยูในขอบเขตแผนพัฒนาสามป และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนนิงาน 
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ขององคการบริหารสวนตําบลไชยคราม มี

จุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ดําเนินการในเขตพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม ในปงบประมาณ พ.ศ.2553  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. 2553  ขององคการ
บริหารสวนตําบลไชยคราม และเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ /กิจกรรม จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจน
หนวยงานอื่น ๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่  2  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  หลังจากรวบรวมขอมูลตางๆ ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ.2553 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 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
ยุทธศาสตร / แนวทางการพฒันา จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยดําเนินการ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน     
     และแหลงน้ํา 

1.1 แนวทางการพฒันากอสรางปรับปรุง 
ซอมแซม บํารุงรักษา ถนน  สะพาน  ทอ
ระบายน้ํา 

1.2 แนวทางการพฒันากอสรางปรับปรุง บํารุง 
           รักษาระบบสาธารณูปโภค 

1.3 แนวทางการพฒันากอสรางปรับปรุงพัฒนา 
บํารุงรักษาแหลงน้ําอุปโภคและแหลงน้ําใช
ในการเกษตร 

 
 
4 
 
 
7 
 
3 

 
 

9.1 
 
 

16.0 
 

6.8 

 
 

2,306,900.- 
 
 

425,000.- 
 

416,000.- 

 
 

33.3 
 
 

6.1 
 

6.0 

 
 

สวนโยธา 
 
 

สวนโยธา 
 

สวนโยธา 

รวม 14 31.9 3,147,900.- 45.4  
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและรายได 
      2.1 แนวทางการพัฒนาพฒันาภาคการเกษตร 
            สงเสริมการประกอบอาชีพ  และเพิม่     
           รายไดใหแกประชาชน 

 
3 

 
6.8 

 
228,600.- 

 
3.3 

 
สํานักปลัด/สนง.เกษตรอําเภอ 

รวม 3 6.8 228,600.- 3.3  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
ยุทธศาสตร / แนวทางการพฒันา จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยดําเนินการ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริม 
     คุณภาพชีวิต 

3.1 แนวทางการพฒันาสงเสริมคุณภาพชวีิตของ 
           ประชาชนใหมีความสุขอยูดีกินดี  มีความ 
           ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน     

 
 
4 

 
 

9.1 

 
 

592,000.- 

 
 

8.6 

 
 

สํานักปลัด/สวนการคลัง 

รวม 4 9.1 592,000.- 8.6  
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหาร 
     จัดการบานเมืองที่ดี 

4.1  แนวทางการพัฒนา  สงเสริมพัฒนาการมี
สวนรวมของประชาชน  การบริหารจัดการที่
โปรงใสเปนธรรมของ อบต. 

4.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ   ตลอดจน
อุปกรณ  เครื่ อ งมือ  เครื่ อ งใช  ตลอดจน
เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน 

 
 
4 
 
 
4 

 
 

9.1 
 
 

9.1 

 
 

485,000.- 
 
 

883,000.- 

 
 

7.0 
 
 

12.8 

 
 

สํานักปลัด/สวนการคลัง 
 
 

สํานักปลัด /สวนโยธา 
และสวนการคลัง 

รวม 8 18.2 1,368,000.- 19.8  



5 
 

 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

ยุทธศาสตร / แนวทางการพฒันา จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยดําเนินการ 

 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและ 
     วัฒนธรรม 

5.1 แนวทางการพฒันาสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา และกีฬา 

5.2 แนวทางการพฒันา  สงเสริมอนุรักษ 
            ประเพณี  วัฒนธรรมศาสนา และภมูิปญญา   
           ทองถิ่น 

 
 
6 
 
2 

 
 

13.6 
 

4.5 

 
 

1,389,100.- 
 

60,000.- 

 
 

20.1 
 

0.9 

 
 

สํานักปลัด/สวนการคลัง 
 

สํานักปลัด 

รวม 8 18.1 1,449,100.- 21  
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสขุ 

6.1  แนวทางการพัฒนาปองกันและกําจดัโรค 
             ติดตอ 

6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมพัฒนาสุขภาพ   
              อนามัย 

 
3 
 
3 

 
6.8 

 
6.8 

 
30,000.- 

 
75,000.- 

 
0.4 

 
1.1 

 
สํานักปลัด/สถานีอนามัย/ปศุสัตว 

 
สํานักปลัด/สถานีอนามัย/อสม./

สนง.จังหวดัสรุาษฏรธานี 
รวม 6 13.6 105,000.- 1.5  
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
ยุทธศาสตร / แนวทางการพฒันา จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยดําเนินการ 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาต ิ
     และสิ่งแวดลอม 

7.1 แนวทางการพฒันาสงเสริมบําบัดฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 
 
1 

 
 

2.3 

 
 

30,000.- 

 
 

0.4 

 
 

สํานักปลัด 

รวม 1 2.3 30,000.- 0.4  
รวมทั้งสิ้น 44 100 6,920,600.-  100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐานและแหลงน้ํา 
   1.1 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 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. กอสรางถนน คสล. สายซอยใน
ชอง ม.2 

กอสรางถนน  คสล. กวาง 4.00 ม.
หนา 0.15ม. ระยะทาง 200 ม. พรอม
ลงหินคลุก 0.15 ม. และลงหินคลุก
ไหลทางขางละ 0.50 ม. สูงเสมอผิว
จราจรพรอมบด 

850,000.- ม.2 สวนโยธา             

2. ปรับปรุงถนนสายสวนปาลม 
ผญ.เศษ ม.5 

ปรับปรุงถนนโดยเกรดเกลี่ยทางเดิม 
และลงหินคลุก 

484,0000.- ม.5 สวนโยธา             

3. ปรับปรุงถนนสายหนาอนามัย-
บานนายสนทยา 

เกรดเกลี่ยถนนเดิมและลงหินคลุก
ขนาดผิวจราจรกวาง  3.00ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทาง 430 ม. พรอม
บดอัดแนน 

99,900.- ม.1 สวนโยธา        
 
 

     

4. ปรับปรุงถนนสายเขารถ ปรับปรุงถนนหินคลุกโดยเกรดเกลี่ย
ถนนเดิม และลงหินคลุกขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. ระยะทาง1,500 ม. พรอมบดอัด
แนนและวางทอ คสล.ชั้น3มอก.
ขนาด Ø 0.80x1.00ม. 1จุด จํานวน 8
ทอน พรอมยาแนวตลอด 

873,000.- ม.2 สวนโยธา           
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

    1.2  แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง  บํารุงระบบสาธารณูปโภค 
พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ

ที่  
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 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 ขยายเขตประปาซอยมวงบาก ม.1 ขยายเขตประปาโดยวางทอ 
PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ฝง
ลึกไมนอยกวา0.30 ม. ระยะทาง 
720 ม.พรอมตอเปนทอสําหรับ
ติดตั้งมาตรน้ํา จํานวน 13 จุด 

58,000.- ม.1 
 

สวนโยธา           
 

  

2. ขยายเขตประปาซอยขุมทรัพย ม.2 ขยายเขตประปาโดยวางทอ 
PVC ขนาด  Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ฝง
ลึกไมนอยกวา 0.30 ม. ระยะทาง 
400 ม.พรอมตอเปนทอสําหรับ
ติดตั้งมาตรน้ํา จํานวน 8 จุด 

32,000.- ม.2 สวนโยธา             

3 ขยายเขตประปาบานนางมาลา-นายสม
โชค ม.5 

ขยายเขตประปาโดยวางทอ 
PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ฝง
ลึกไมนอยกวา0.30 ม. ระยะทาง 
300 ม.พรอมตอเปนทอสําหรับ
ติดตั้งมาตรน้ํา จํานวน 8 จุด 

26,000.- ม.5 สวนโยธา             

4. ขยายเขตไฟฟาสายบานนางยวนใจ ม.1 ขยายเขตไฟฟาโดยการปกเสา
พาดสาย ระยะทาง 528  เมตร 

130,000.- ม.1 สวนโยธา             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

  1.2  แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง  บํารุงระบบสาธารณูปโภค (ตอ) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 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. ขยายเขตไฟฟาสายเขาหลาก ม.2 ขยายเขตไฟฟาโดยการปกเสาพาด
สาย ระยะทาง 375  เมตร 

104,000.- ม.2 สวนโยธา             

6. ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ซอมแซมไฟฟาสาธารณะที่ชํารุด 50,000.- ม.1-5 สวนโยธา             

7. บํารุงรักษา ซอมแซม ระบบประปา จัดซื้อวัสดุอุปกรณประปาตางๆ 25,000.- ม.1-5 สวนโยธา             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

  1.3 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุงพัฒนา บํารุงรักษาแหลงน้ําอปุโภคและแหลงน้ําใชในการเกษตร 

 
 
 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 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. ขุดลอกคูระบายน้ํ าสายบอโพธิ์ 
(สายใน) 

ขุดลอกคูระบายน้ํา  ขนาดกวาง 
1.00 ม. ลึก 1.00 ม. ระยะทาง 345 
ม. พรอมวางทอ คสล.ชั้น 3 มอก. 
ขนาด Ø 0.60x1.00 ม. จํานวน 55 
ทอน พรอมยาแนวรอบและถมหิน
คลุกบนหลังทอทุกจุด 

81,000.- ม.1 สํานักปลัด             

2. ขุดลอกคูระบายน้ําสายดอนดาน ขุดลอกคูระบายน้ํา  ขนาดกวาง 
2 .00 ม .  ลึก  1 .50 ม .  ระยะทาง 
1,020 ม. 

90,000.- ม.4 - ม.5 สํานักปลัด       
 

      

3. เรียงหินกั้นตลิ่งพัง กอสรางเรียงหินใหญเปนพื้นที่
กวาง 3.00 ม. ยาว 100 ม. โดยเท
คานและเรียงหินใหญเต็มพื้นที่ 

245,000.- ม.1 สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและรายได 
    2.1 แนวทางการพัฒนา ภาคการเกษตร สงเสริมการประกอบอาชีพ  และเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 

 
 
 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 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. เพิ่มศักยภาพการผลิตกลุมสายใยรัก
แหงครอบครัว ตําบลไชยคราม 

อุดหนุนตามโครงการเพิ่มศักยภาพ
ก า ร ผ ลิ ต ก ลุ ม ส า ย ใ ย รั ก แห ง
ครอบครัว 

83,000.- ม.5 สํานักปลัด          
 

   

2. พัฒนาการผลิตปุยหมักชีวภาพของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกผักบานศรี
ชัยคราม 

อุดหนุนตามโครงการพัฒนาการ
ผ ลิตปุ ยหมั ก ชี วภาพของกลุ ม
วิสาหกิจชุมชนปลูกผักบานศรีชัย
คราม 

100,000.- ม.1 สํานักปลัด             

3. สงเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบล 

สนับสนุนเบี้ยประชุมและจัดทํา
เสื้อคณะกรรมการบริหารศูนยและ
อาสาสมัครเกษตรกร 

45,600.- ม.1- ม.5 สนง.เกษตร
อําเภอและ
สํานักปลัด
อบต. 

         
 

   



12 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    3.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุข อยูดีกินดี มีความปลอดภัยในชีวติทรัพยสิน 

 
 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 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. โครงการรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

-จัดประชุมสรางเครือขายตางๆใน
การรณรงคตอตานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ 

20,000.- ม.1 - ม.5 สํานักปลัด             

2. ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน -จัดตั้งจุดตรวจชุมชนในเทศกาล
วันสําคัญตางๆ 
-จัดทําปายรณรงค 

50,000.- ม.1 - ม.5 สํานักปลัด             

3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ - ให ก า รส ง เ ค ร า ะห ผู สู ง อ า ยุ
สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ 
เดือนละ 500 บาท จํานวน 83 ราย 

498,000.- ม.1- ม.5 สํานักปลัด /
สวนการ
คลัง 

            

4. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ -ให ก า รส ง เ ค ร า ะห คนพิ ก า ร
สนับสนุน เบี้ ย ยั ง ชีพคนพิก าร 
เดือนละ 500 บาท จํานวน 4 ราย 

24,000.- ม.1, 3, 4 สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การบริหารจัดการที่ดี 
    4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน การบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรมของอบต. 

 
 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 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. โครงการสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน 

-จัดประชุมประชาคม  หมูบาน ,
ตําบล รวมคิดรวมทํา แกไขปญหา 
รวมจัดทําแผนชุมชน 

10,000.- ม.1-5 สํานักปลัด        
 

     

2. โครงการ อบต. เคลื่อนที่  -จัดหนวยเคลื่อนที่ออกใหบริการ
ประชาชนในการรับชําระภาษี การ
ใหบริการอื่นๆ พรอมใหความรู
เกี่ยวกับ อบต. และขาวสารตางๆ 
ตามหมูบานทุกหมู 

10,000.- ม.1-5 สํานักปลัด       
 

      

3. สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจาง ฯ 

-อุดหนุนงบประมาณแก  อบต . 
ปากแพรก ดําเนินการ 

20,000.- - สํานักปลัด              

4. โครงการจัดเก็บ  ขอมูล จปฐ. -สนับสนุนงบประมาณแก สนง.
พัฒนาชุมชนเพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดเก็บขอมูล จปฐ. 

8,500.- ม.1-5 สํานักปลัด/ 
สวนการ
คลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

  4.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ตลอดจนอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน 

 
 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 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. โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
แกพนักงานสวนตําบลและ
บุคล ากรผู ปฏิ บั ติ ง านใน
สํานักงาน อบต. 

-สงบุคลากรของ อบต. เขารับการ
อบรมในหลักสูตรตางๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของอยางนอย คนละ   1 
หลักสูตรตอป 

100,000.- - สํานักปลัด /
สวนโยธา /
สวนการคลัง 

            

2. จัดซื้อรถยนตสวนกลาง -จั ด ซื้ อ ร ถ ย น ต  ข น า ด  1  ตั น 
ขับเคลื่อน  2 ลอ  แบบดับเบิลแค 
จํานวน 1 คัน 

618,000.- สนง.อบต. สํานักปลัด             

3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณตางๆที่ใช
ในสํานักงาน  

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ สํานักงาน, วัสดุ
คอมพิวเตอร , วัสดุงานบานงานครัว 
วัสดุตางๆ ที่ใชในสํานักงาน 

135,000.- สนง.อบต. สํานักปลัด /
สวนโยธา /
สวนการคลัง 

            

4. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ปรับปรุงเว็ปไซตของ อบต. และ
ปรับปรุงระบบ LAN ในอาคาร
สํานักงาน  อบต .  ชําระคาบริการ
อินเตอรเน็ต 

30,000.- สนง.อบต. สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
    5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษา และกีฬา 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ 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. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนของศูนยเด็กเล็ก 

- จัดซื้อวัสดุการศึกษา  สื่อ
การเรียนการสอน 

21,000.- ศพด.อบต.ไชยคราม สํานักปลัด             

2. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) 

- จัดซื้ออาหารเสริม(นม) แก
โรงเรียนในพื้นที่ของ อบต. 
จํานวน 2โรง และศูนยเด็ก
เล็กฯ 1 ศูนย 

532,700.- ร.ร. บานศรีชัยคราม 
ร.ร.วัดนอก 
ศพด.อบต.ไชยคราม 

สํานักปลัด             

3. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 

- จัดจางทําอาหารกลางวัน 
แก เด็กนักเรียน  ใน  ศพด .
อบต.ไชยคราม และอุดหนุน
เ งิ น อ า ห า ร ก ล า ง วั น แ ก
โรงเรียน จํานวน 2 โรง 

790,400.- ร.ร. บานศรีชัยคราม 
ร.ร.วัดนอก 
ศพด.อบต.ไชยคราม 

สํานักปลัด              

4. โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการกีฬาโรงเรียนวัด
นอก 

-อุ ดหนุนงบประมาณแก
โรงเรียนวัดนอกเพื่อ เปน
คาใชจายตามโครงการ 

10,000.- ร.ร. วัดนอก สํานักปลัด/ 
สวนการ
คลัง 

            

5. โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการกีฬาโรงเรียน
บานศรีชัยคราม 

-อุ ดหนุนงบประมาณแก
โรงเรียนบานศรีชัยครามเพื่อ
เปนคาใชจายตามโครงการ 

10,000.- ร.ร. บานศรีชัยคราม สํานักปลัด/ 
สวนการ
คลัง 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

    5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการศึกษา และกีฬา (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ 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. โครงการกีฬาสานสัมพันธ
ทองถิ่น 

-รวมแขงขันกีฬาทองถิ่น ระหวาง 
อปท.ในเขต อ.ดอนสัก 

25,000.- สนามกีฬากิติ
มงคลพิพัฒน 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

    5.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมอนุรักษ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปญญาทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย
ดําเนินการ 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. โครงการสงเสริมสนับสนุน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น 

- จั ดกิ จกรรมวันลอยกระทง
ประจําป 
- จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
เนื่องในวันสงกรานต 

30,000.- 
 

20,000.- 

หมู 4 
 

หมู 1 

สํานักปลัด 
 

สํานักปลัด 

            
 
 

2. โครงการสงเสริมกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา และวัน
สําคัญตางๆ  

- จัดกิจกรรมพัฒนาในวันสําคัญ
ต า ง ๆ  เ ช น  วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษาฯ และรณรงคและจัด
กิจกรรมเขาวัดทําบุญเนื่องในวัน
สําคัญทางศาสนา 

10,000.- หมู 1-5  สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
    6.1 แนวทางการพัฒนาปองกันและกําจดัโรคติดตอ 

 
 
 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 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. โครงการปองกันและกําจัด
ยุงลายปองกันไขเลือดออก 

- จัดซื้อทรายอะเบทและสารเคมี 
พ น กํ า จั ด ยุ ง ล า ย ป อ ง กั น
ไขเลือดออกตามหมูบาน 

20,000.- หมูที่ 1-5 สํานักปลัด/
สถานีอนามัย 

 
สํานักปลัด 

            
 
 

2. โครงการปองกันและกําจัด
โรคพิษสุนัขบา 

- จัดซื้อ วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา ฉีดแกสุนัขในเขตพื้นที่ 
อบต. 

10,000.- หมูที่ 1-5 สํานักปลัด/ 
ปศุสัตว 

            

3. โครงการใหความรูดานการ
สาธารณสุข 

- ใหความรูและเผยแพรขาวสาร
ดานสาธารณสุขแกประชาชนใน
การประชุมหมูบานประจําเดือน 
จํานวน 3 ครั้ง 

- หมูที่ 1-5 สถานีอนามัย             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 
องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 

    6.2  แนวทางการพัฒนาสขุภาพอนามยั 

 
 
 
 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ 
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. โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
หมูบาน 

- สนับสนุนงบประมาณในการ
ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร
ดํ า เนินงานของ  อสม .  ตาม
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ง า น 
สาธารณสุขมูลฐานหมูบาน ทุก
หมูบานๆละ 1,000 บาท 

50,000.- หมูที่ 1-5 สํานักปลัด/สถานี
อนามัย/อสม. 

 
 

            
 
 

2. โครงการสงเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิตผูสูงอายุ 

- จั ดกิ จ ก ร รมต า งๆ  ให แ ก
ผู สู ง อ า ยุ  เ ช น  กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการ กิจกรรมออกกําลัง
กาย 

10,000.- หมูที่ 1-5 สถานีอนามัย             

3. สนับสนุนโครงการจัดหาทุน
กอสรางอาคารพยาบาลรวม
เฉลิมพระเกียรติ 

- อุ ด หนุ น งบป ร ะม าณแ ก
สํ า นั ก ง า น  จั ง ห วั ด ต า ม
โครงการฯ 

15,000.- - - สํานักงานจังหวัด
สุราษฏรธานี 
- สํานักปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553 

องคการบริหารสวนตําบลไชยคราม 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
    7.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมบําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 ลําดับ
ที่  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ 
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. โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกตนไมถวาย 77 แสนตน 

- ปลูกซอมปาชายเลน หมูที่ 3 
- ปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะ
ตางๆ 

30,000.- ม. 1 , 3 สํานักปลัด             
 
 


