แผนการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ 2554

องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

คำนำ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางยาง เป็ นหน่ ว ยงานองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
หน่ วยงานหนึ่ งในอาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 25537 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปั จจุบนั ) พ.ศ. 2552
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ในบทบาทหน้าที่ ภารกิจของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา , แผนพัฒนา
สามปี แผนการดาเนิ นงาน เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชี วิตความเป็ นอยูข่ องประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ให้เกิดประโยชน์ และความมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล สู งสุ ด
ด้วยเหตุแห่ งการบริ หารจัดการการจัดทาแผนต่างๆจะเกิดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล
สู งสุ ดได้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลต้องดาเนิ นการวางแผนงานการจัดการเรื่ องต่างๆ โดยการ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แผนการดาเนิ นงาน จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนิ นการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ประจาปี งบประมาณนั้นๆ เพื่อสร้างความชัดเจนในการปฏิบตั ิ ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ
แผนการดาเนิ นงานเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ใช้
เพื่อการควบคุมการดาเนินงานให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ

องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง

สำรบัญ

เรื่อง
ส่ วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่ วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุ ปจานวนโครงการและงบประมาณ
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

หน้ ำ
1
1
2
2

3
6

1

ส่ วนที่ 1
บทนำ

ในกระบวนการบริ หารจัดการ เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้า นขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบางยาง นั้น จะก่อให้เกิ ดประโยชน์ และเกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลแก่ ประชาชน
โดยรวมได้ ก็ตอ้ งอาศัยการวาวงแผนงานเพื่อการพัฒนาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่ งใน
กระบวนการดังกล่าวจะเป็ นกระบวนการเพื่อการกาหนดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด และสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหมู่มากได้อย่างทัว่ ถึง จาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่ งผ่านสู่ แผนพัฒนาสามปี เข้าสู่ แผนการดาเนินงาน ซึ่ งเป็ นแผนที่
แจกแจงรายละเอียดในแต่ละโครงการ ในแต่ละปี งบประมาณ เพื่อสร้างความชัดเจนในแนว
ทางการปฏิบตั ิมากขึ้น เป็ นจริ งมากขึ้น และยังสามารถลดปริ มาณความซ้ าซ้อนของโรงการ
ต่างๆได้
วัตถุประสงค์ ของแผนกำรดำเนินงำน
1. เพื่ อแสดงรายละเอี ยดของแผนงาน / โครงการพัฒ นาและกิ จกรรการพัฒ นาที่
ดาเนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ประจาปี งบประมาณ 2553
2. เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปี งบประมาณ 2553 เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบตั ิมากขึ้น
3. เพื่อเป็ นการลดความซ้ าซ้อนของโครงการที่จะดาเนินการในปี งบประมาณ 2553
4. เพื่ อ เป็ นการประสานและบู รณาการท างานกับ หน่ ว ยงานอื่ น ๆที่ เกี่ ย วข้อ งโดย
จาแนกรายละเอียดต่างๆตามแผนงาน / โครงการ
5. เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ที่จะใช้เพื่อ
การควบคุมการดาเนินงานให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ

2
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
1. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น รวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนา ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่ วยงานราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น จัด ท าร่ า งแผนการ
ดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนการดาเนินงาน
4. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่ น เสนอร่ างแผนการดาเนิ น งานต่ อผูบ้ ริ ห ารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อประกาศเป็ นแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
5. ปิ ดประกาศแผนการดาเนินงาน เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทัว่ กัน
ประโยชน์ ของแผนกำรดำเนินงำน
1. ประชาชนสามารถทราบรายละเอียด การดาเนิ นงานต่างๆขององค์ปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ว่ามีอะไร อย่างไร และที่ไหนบ้าง
2. เกิดความชัดเจนในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และเกิดความ
ชัดเจนในการที่ประชาชนจะเข้าร่ วมดาเนิ นการตรวจสอบการทางานขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ในแต่ละปี งบประมาณ
3. เป็ นการช่วยลดความซ้ าซ้อนของโครงการและการปฏิบตั ิงานที่ซ้ าซ้อนขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
4. เกิดการประสานงานแบบบูรณาการระหว่างหน่ วยงาน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนโดยรวม
5. เป็ นเครื่ องมือสาหรับการควบคุมการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ในอันที่จะบริ หารงานให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
6. เป็ นการควบคุมการบริ หารจัดการทรัพยากรต่างที่มีอยู่ในท้องถิ่น และมีอยู่อย่าง
จากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับประชาชนโดยรวม

ส่ วนที่ 2
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม

บัญชี สรุ ปโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนมคมในพื้นที่ให้มีปริ มาณเพียงพอฯ
1.2 พัฒนาแหล่งน้ า และขุดคูคลองเพื่อการอุปโภคบริ โภค
1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปการพื้นฐาน ที่จาเป็ นแก่การดาเนินชีวติ เช่น
ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ ฯ
2. ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ
2.1 ส่ งเสริ มการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็ นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

1

943,000



 535,700

-

-

คิดเป็ นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ
ส่ วนโยธา

สานักปลัดฯ

3

บัญชี สรุ ปโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาคนและสังคม
3.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก
เยาวชน สตรี ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส
3.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเสริ มสร้างสุ ขภาพ การป้ องกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
4. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
4.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษา เพิม่ โอกาสให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึงเท่าเทียมกัน
4.2 ส่ งเสริ มการอนุรักษ์และทานุบารุ งศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็ นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็ นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ
สานักปลัด

1

1,326,000

3

261,064
ส่ วนการศึกษาฯ

3

1,810,000

2

270,000

4

บัญชี สรุ ปโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการเมืองและการบริ หาร
5.1 ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
5.2 การพัฒนาจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอ
กับการบริ การประชาชน
5.3 ส่ งเสริ มการปกครองในระบบอบประชาธิ ปไตย สร้างการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในการบริ หารงาน
6. ยุทธศาสตร์ ดา้ นความสงบเรี ยบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
6.1 จัดให้มีและส่ งเสริ มความปลอดภัยและรักษาความสงบเรี ยบร้อย
6.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
7. ยุทธศาสตร์ ดา้ นสิ่ งแวดล้อม
7.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกตระหลักในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็ นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

2
2

600,000
1,828,000

1

40,000

1
2

25,000
65,000

1

30,000

คิดเป็ นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ
สานักปลัดฯ

5

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
1. ยุทธศาสตร์ ดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางคมนมคมในพื้นที่ให้มีปริ มาณเพียงพอฯ
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างเสริ มขยายถนน
ดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านโพธิ์เย็น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ถนนสายบ้านนายสาราญ
พฤกษา หมู่ที่ 11

งบประมาณ
943,600

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 11

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
โยธา

สถานที่
ดาเนินการ
ทุกหมู่บา้ น

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
โยธา

สถานที่
ดาเนินการ
ทุกหมู่บา้ น

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
โยธา

1.2 พัฒนาแหล่งน้ า และขุดคูคลองเพื่อการอุปโภคบริ โภค
ลาดับ
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

เป็ นค่าซ่อมแซม ขุดลอก คู คลอง

535,700

1.3 พัฒนาระบบสาธารณูปการพื้นฐาน ที่จาเป็ นแก่การดาเนินชีวติ เช่น
ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ ฯ
ลาดับ
1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

เป็ นค่าซ่อมบารุ งไฟทางสาธารณ

535,700

6

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง

2. ยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ
2.1 ส่ งเสริ มการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการฝึ กอบรมการส่งเสริ ม
อาชีพและทัศนะศึกษาดูงาน
โครงการส่งเสริ มการทาเกษตร
ปลอดสารพิษ
โครงการส่งเสริ มการทาปุ๋ ยอินทรี ย ์
และปุ๋ ยชีวภาพ
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบปั ญหาภัยธรรมชาติ

ฝึ กอบรม

-

จัดอบรมให้ความรู ้

-

อบรมแบบกึ่งปฏิบตั ิการ

-

กรณี เกิดความเสี ยหายทาง
ธรรมชาติ

-

2
3
4

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
สถานที่
หน่วย
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
หมู่บา้ นที่มี สานักปลัด
ความพร้อม

7

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
3. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนาคนและสังคม
3.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์แก่เด็กเยาวชน สตรี ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ผูด้ อ้ ยโอกาส
ลาดับ
1

โครงการ / กิจกรรม
เบี้ยยังชีพคนชรา
เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ
เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

แจกจ่ายเงินเพื่อการยังชีพ

1,056,000
258,000
12,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทุกหมู่บา้ น

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
สานักปลัด

3.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเสริ มสร้างสุ ขภาพ การป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
ลาดับ
1
2.
3.

โครงการ / กิจกรรม
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
สาธารณสุข
อุดหนุนการดาเนินงานของ อสม.
โครงการป้ องกันและควบคุม
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการใน สปสช.

31,064

อุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอน
จัดซื้อทรายอะเบต
และยาฉี ดยุงลาย

130,000
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
ทุกหมู่บา้ น

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
สานักปลัด

8

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
4. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
4.1 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษา เพิม่ โอกาสให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึงเท่าเทียมกัน
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการจัดซื้อวัสดุครุ ภณั ฑ์และ
อุปกรณ์การเรี ยน
ค่าอาหารเสริ มนมศูนย์เด็กฯ
ค่าอาหารเสริ มนมโรงเรี ยน สพท.
ค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ
ค่าอาหารกลางวันนักเรี ยน ร.รสพท.
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

2.

3.

รายละเอียดโครงการ/
สถานที่
งบประมาณ
กิจกรรม
ดาเนินการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
40,000
ทุกโรงเรี ยน
กับกิจกรรมการศึกษา
140,000
580,000
250,000
780,000
20,000

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
ส่วน
การศึกษา

4.2 ส่ งเสริ มการอนุรักษ์และทานุบารุ งศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลาดับ
1
2.

โครงการ / กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
ศาสนพิธีและงานประเพณี ต่างๆ
อุดหนุนจังหวัดปราจีนบุรี
ในการจัดงานมาฆปูรมี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินงาน
ด้านรัฐพิธี ศาสนพิธี ประเพณี

250,000
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
ในตาบล
และอาเภอ
จังหวัด
ปราจีนบุรี

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
ส่วน
การศึกษา

9

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
5. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการเมืองและการบริ หาร
5.1 ส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการทุนการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาบุคลากรฯ
โครงการฝึ กอบรมสัมมนาบุคลากร
ของ อบต.

จัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษาของ
บุคลากร อบต.
ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน บุคลากร
ของ อบต.

200,000

2.

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
สานักปลัด

400,000

5.2 การพัฒนาจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอกับการบริ การประชาชน
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุ ภณั ฑ์
สานักงาน
โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิราชการ

1,728,000

จัดทาทะเบียนภาษี ทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000

2.

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
ทุกส่วน
คลัง

10

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
5.3 ส่ งเสริ มการปกครองในระบบอบประชาธิ ปไตย สร้างการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารงาน
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการออกประชาคมหมู่บา้ น

2.

โครงการเสริ มสร้างความรู ้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน
โครงการจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานของ อบต.
การจัดซื้อหนังสื อพิมพ์เพื่อส่งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ของหมู่บา้ น

3.
4.

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อสร้างการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการดาเนินงาน
ของ อบต.

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู ้
และทันต่อเหตุการณ์

-

สถานที่
ดาเนินการ
ทุกหมู่

-

ทุกหมู่

40,000

ทุกหมู่

-

ทุกหมู่

งบประมาณ

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
สานักปลัด

11

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
6. ยุทธศาสตร์ ดา้ นความสงบเรี ยบร้อย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
6.1 จัดให้มีและส่ งเสริ มความปลอดภัยและรักษาความสงบเรี ยบร้อย
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1.
2.

โครงการ 1 ตาบล 1 ทีมกูภ้ ยั
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยฝ่ าย
พลเรื อน
โครงการตั้งจุดตรวจร่ วมตามมาตา
การป้ องกันแก้ไขปั ญหายาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
และป้ องกันปั ญหายาเสพติด

25,000

3.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
สานักปลัด

อบต.

-

6.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ลาดับ
1.
2.

โครงการ / กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันปั ญหายา
เสพติด
โครงการจัดซื้อน้ ายาตรวจหาสาร
เสพติดในปั สสาวะ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อสนับสนุนการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติด

50,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

15,000

อาเภอ

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
สานักปลัด

12

บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2554
องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลบำงยำง
7. ยุทธศาสตร์ ดา้ นสิ่ งแวดล้อม
7.1 ส่ งเสริ มสนับสนุนรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกตระหลักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ลาดับ
1.

โครงการ / กิจกรรม
โครงการอนุรักษ์แม่น้ าปราจีนบุรี

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์
แม่น้ าปราจีนปล่อยพันธุ์กงุ้
แม่น้ าจานวน 20,000 ตัว

งบประมาณ
30,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.
อาเภอ

พ.ศ.2553
พ.ศ. 2554
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
สานักปลัด

13

