ประจำปีงบประมำณ 2561

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำนักงำนปลัด

คำนำ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน ประจาปีงบประมาณ
2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน

(นายเกษม อ่อนตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน
กันยายน พ.ศ. 2560

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1
-

บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
แผนภูมิขั้นตอนแผนดาเนินการ

1
2
2
2
3

ส่วนที่ 2
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)

4
5
8

ส่วนที่ 1

บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปีและแผนการดาเนินงาน
ส าหรั บ แผนด าเนิ น งานนั้ น มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ แสดงถึ ง รายละเอี ย ดแผนงานโครงการพั ฒ นาและกิ จกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ทาให้ แนวทางในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน
และบู ร ณาการการทางานกับ หน่ ว ยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการ
ดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (หมวด 5 ข้อ 26 , 27) ได้
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนดาเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนดาเนินงาน เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผน
ดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
3. แผนดาเนินงานให้จัดทาเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาแผนและการแก้ไขแผนดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ระยะเวลำในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
แผนดาเนินงานให้จัดทาเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาแผนและการแก้ไขแผนดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่ น
แนวทำงในกำรจัดทำแผนดำเนินงำน
แผนดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้ เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ทธิภ าพรวมทั้ งยัง เป็น เครื่ องมื อในการติ ดตามการดาเนิน งาน และการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจนและแสดงถึง
การดาเนินงานจิรง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยชัน

-2วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานมีความชัดเจน
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ
4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้ชัดเจน
6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้าซ้อนของโครงการต่างๆ
7. เพื่อกาหนดห้วงระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนั บ สนุ นการจั ดแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ดาเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบล
แห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพืน้ ที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอแบบบรูณาการ
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำร่ำงแผนดำเนินงำน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนดาเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนเสนอร่างให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาและเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนดาเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาประกาศ เรื่อง
แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชันประจาปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับ
ทราบและสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. การดาเนินเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้
2. การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชันเป็นไปตามเป้าหมาย
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
5. ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไป
อย่างคุ้มค่าและประหยัด
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จากขนตอนการท
ั้
าแผนดาเนินงานสามารถเขียนเป็น
แผนภูมไิ ด้ด ังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น

จัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
ทาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา

พิจารณาร่างแผนการ

ท้ องถิ่น

ดาเนินงาน

เสนอร่างต่อผู้บริ หารท้ องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา

ผู้บริ หารท้ องถิ่นให้ ความ

ท้ องถิ่น

เห็นชอบ

ประกาศใช้
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ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม

-5บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร
1.1 แผนงานการเกษตร

จำนวน
โครงกำรที่
ดำเนินกำร
3

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร
ทั้งหมด
42.85

ผด.01

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

100,000

22.22

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัด

รวม
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการเกษตร

3

42.85

100,000

22.22

2
1

-

40,000
30,000

-

รวม
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3

-

70,000

-

12
2

54.54
-

1,616,000
106,400

2.13
-

สำนักปลัด

กองช่ำง
รวม

14

54.54

1,722,400

2.13

-6บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

ผด.01

จำนวน
โครงกำรที่
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วย
ดำเนินกำร

1
1
1
2

20
25
66.66

100,000
30,000
77,600
45,000

0.12
0.73
8.03

สำนักปลัด

รวม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นและกำรท่องเที่ยว
5.1 แผนงานทั่วไป
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

5

17.85

252,600

0.60

2
2
9

100
100

115,000
20,000
405,000

35.93
3.71

รวม

11

100

502,000

4.47

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานสาธารณสุข
4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4.4 แผนงานเกษตร

กองช่ำง
และ
กองคลัง

กองกำรศึกษำฯ
สำนักปลัด

-7บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6.2 แผนงานการศึกษา
6.3 แผนงานสาธารณสุข
6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6.6 แผนงานงบกลาง
รวม
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำรและกำรจัดกำร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
7.3 แผนงานการศึกษา
7.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผด.01

จำนวน
โครงกำรที่
ดำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำร
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด

หน่วย
ดำเนินกำร

7
6
10
2
4
7

100
54.54
90.90
100
100

160,000
1,474,248
800,000
60,000
275,000
9,457,400

46.37
56.92
66.11
100
100

สานักปลัด

36

92.30

12,226,648

100

11
3
5
1
4
2

100
100

747,900
34,100
118,000
100,000
130,000
60,000

100
100

กองการศึกษา
กองคลัง

สานักปลัด
กองการศึกษาฯ
กองคลัง
กองช่าง

รวม

26

100

1,190,000

100

-8บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
1.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทฤษฎีใหม่

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทฤษฎีใหม่

60,000.-

หมู่ที่ 1-10

สานักปลัด

2

โครงการส่งเสริมการสนับสนุน
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการ
ส่งเสริมการ
สนับสนุน
ศูนย์บริการฯ

30,000.-

หมู่ที่ 1-10

สานักปลัด

3

วัสดุการเกษตร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร

10,000.-

หมู่ที่ 1-10

สานักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-9บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นการจัด
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

30,000.-

หมู่ที่ 1-10

สานักปลัด

2

โครงการวิถีคนห้วยชันกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการวิถี
คนห้วยชันกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000.-

หมู่ที่ 1-10

สานักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-10บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานการเกษตร
ลำดับ
ที่

1

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

โครงการอันเนื่องมาจาก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จ การจัดโครงการอัน
พระเจ้าอยูห่ ัว
เนื่องมาจาก
พระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

30,000.-

หมู่ที่ 1-10

สานักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-11บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการจัดหาค่าครุภณ
ั ฑ์
กระจกส่องโค้ง ม. 1

เพื่อลดอุบัตเิ หตุบนท้อง
ถนน

6,400.-

หมู่ที่ 1

กองช่าง

2

โครงการจัดหาค่าครุภณ
ั ฑ์
กล้อง CCTV ม.2

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 100,000.-

หมู่ที่ 2

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-12บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการซ่อมแซม
ขนาดกว้าง 4 เมตร เสริมผิว
ถนนคอนกรีต เสริมผิว พาราเอซีหนาเฉลี่ย 0.05
พาราเอซี
เมตร ยาว 62 เมตร

100,000.-

หมู่ที่ 2

กองช่าง

2

โครงการก่อสร้างถนน
คศล. จาถนนลาดยาง
– บ้านนายสมจิตต์
สวัสดิ์อ่า

ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 78
เมตร

124,000.-

หมู่ที่ 3

กองช่าง

3

โครงการก่อสร้างถนน
คศล. จากบ้านนาง
อารีย์ -ที่ตั้งเครื่องออก
กาลังกาย

ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่
คสล. จานวน 375 ตาราง
เมตร

200,000.-

หมู่ที่ 5

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-13บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

4

โครงการก่อสร้างถนน ช่วงที่ 1 เทคอนกรีตพื้นที่ 7.9
116,000.คศล. ม.4
ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 เทคอนกรีตพื้นที่ 15.5
ตารางเมตร
ช่วงที่ 3 เทถนนคสล. เป็นระยะทาง
ยาว 76 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.80
เมตร ช่วงที่ 1,2 และ3 หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่รวม
ทั้งหมด 236.2 ตารางเมตร

หมู่ที่ 4

กองช่าง

5

โครงการก่อสร้างถนน
คศล. จากถนนเดิม
หน้าบ้านอบต.ชูชาติ –
เขตโพงาม
โครงการลงลูกรัง สาย
โคกหิน

6

ขนาดกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ยาว 78 เมตร

162,000.-

หมู่ที่ 7

กองช่าง

ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 333
เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร

38,000.-

หมู่ที่ 7

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-14บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

7

โครงการลงลูกรังสาย
สะพานเหล็ก

8

โครงการลงหินคลุก
สายบ้านนางสมจิตต์
ภักดี – สะพานเหล็ก

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

ช่วงที่ 1 จากทางเข้า
บริเวณคลองส่งน้า 4 ซ้าย 2
ซ้าย -บริเวณทางลงนานาย
เอ็กซ์(ต้นสะเดา) ระยะทาง
1,230 เมตร
ช่วงที่ 2 บริเวณนานายจุก
(ต้นลูกหว้า) – สะพานเหล็ก
ระยะทาง 730 เมตร ช่วงที่
1 และ 2 ลงลูกรังขนาด
กว้าง 2.5 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร รวมระยะทาง
1,960 เมตร
ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว
770 เมตร

200,000.-

หมู่ที่ 9

กองช่าง

100,000.-

หมู่ที่ 6

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-15บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ
ที่

9

10

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

โครงการลงหิ น คลุ ก ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก
สายล็อค 4
ระยะทางยาว 570 เมตร
ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกสาย
ล็อค 3 ระยะทางยาว 965
เมตร ช่วงที่ 1 และ 2 มี
ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50
เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย
0.10 เมตร รวมเป็น
ระยะทางยาว 1,535 เมตร
โครงการวางท่อ
ใช้ท่อ คศล. ขนาด
ระบายน้าพร้อมอ่าง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
สูบน้า ข้างบ้านนาย
เมตร จานวน 14 ท่อน ท่อ
เฉลี่ยว สายแวว
คศล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30
เมตร จานวน 10 ท่อน

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

200,000.-

หมู่ที่ 8

กองช่าง

76,000.-

หมู่ที่ 3

กองช่าง

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-16บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

11

โครงการวางท่อ
ระบายน้า จากบ้าน
นางพิมพ์ มะยมทอง –
บ้านนายเอกรินทร์ นิล
เทียร

ใช้ท่อคอนกรีต ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60
เมตร จานวน 130 ท่อน
บ่อพักพร้อมฝาปิด จานวน
7 บ่อ

200,000.-

หมู่ที่ 10

กองช่าง

12

โครงการอุดหนุนขยาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

100,000.-

หมู่ที่ 6

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-17บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่

1

โครงกำรกิจกรรม

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

เพื่อจัดทาโครงการแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองคลัง

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2. แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

1

โครงการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

เพื่อจัดทาโครงการบริหาร
จัดการขยะในพื้นที่

30,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา
(เครื่องออกกาลังกาย)

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์

77,600.-

หมู่ที่ 4

สานักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
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แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.4. แผนงานการเกษตร
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้า
และการจัดการน้าเสีย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้า
และการจัดการน้าเสีย

15,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

2

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ “รักน้า
รักป่า รักแผ่นดิน”

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ “รักน้า รัก
ป่า รักแผ่นดิน

30,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ

เพื่อเป็นค่า
ดาเนินงานจัดงาน
โครงการต่างๆ

15,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

2

โครงการในการจัดงานรัฐพิธี
งานพิธี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการในการจัด
งานรัฐพิธี งานพิธี

100,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ผด.02

-20บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในตาบล
ห้วยชัน

เพื่อดาเนินโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
ตาบลห้วยชัน

10,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

2

โครงการมวลชนสัมพันธ์
เพื่อปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการมวลชน
สัมพันธ์เพื่อปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ

10,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการจัดงานประเพณี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงาน
ประเพณี

200,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

2

โครงการจัดงานวันสาคัญทาง
พุทธศาสนาและวัฒนธรรม

10,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

3

โครงการจัดงานเนื่องในวัน
สาคัญของชาติ

เพื่อเป็นค่า
ดาเนินงานจัดงาน
วันสาคัญทางพุทธ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงาน
เนื่องในวันสาคัญ
ของชาติ

20,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

4

โครงการจัดทาฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดทา
ฐานข้อมูลภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

10,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

5

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและยกย่องบุคคล
ต้นแบบในด้านคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมฯ

15,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

6

โครงการอุดหนุนที่ทาการ
ปกครองจังหวัดสิงห์บุรี
(เทศกาลกินปลา)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานเทศกาล
กินปลา

20,000.-

จังหวัดสิงห์บุรี

สานักปลัด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
งานแสงสีเสียง
อินทร์บุรี

30,000.-

อาเภออินทร์บุรี

สานักปลัด

(อุดหนุนส่วนรำชกำร)
7

โครงการอุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภออินทร์บุรี (งาน
แสงสีเสียง)
(อุดหนุนส่วนรำชกำร)

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

8

โครงการศึกษาประวัตศิ าสตร์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
โบราณบ้านคูเมือง

9

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณ
การแสดงแสงสีเสียงและ
สื่อผสม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการศึกษา
ประวัติศาสตร์
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมือง
โบราณบ้านคูเมือง
เพื่อเป็นค่า
ดาเนินงานจัดงาน
โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมฯ

50,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

50,000.-

หมู่ที่ 6
เมืองโบราณ
บ้านคูเมือง

กองการศึกษาฯ

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-24บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการดาเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสาคัญ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุฯ

10,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

2

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินกิจกรรมของศูนย์
อปพร.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินกิจกรรม
ของศูนย์อปพร.

15,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

3

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันฯ

20,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

4

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้านอาชญากรรม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันฯ

10,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

5

โครงการป้องกันและช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
สาธารณภัย
โครงการป้องกันและ
ช่วยเหลือสาธารณ
ภัย

70,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

6

โครงการฝึกอบรมและสร้าง
วินัยจราจร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม
และสร้างวินัยจราจร

20,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

7

โครงการอุดหนุนที่ทาการ
อาเภออินทร์บุรี (ยาเสพติด)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอุดหนุนที่
ทาการอาเภออินทร์
บุรี (ยาเสพติด)

15,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการค่าอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการค่าอาหาร
กลางวันฯ

53,900.-

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กองการศึกษา

2

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรียนการสอน

18,700.-

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กองการศึกษา

3

โครงการค่าอาหารเสริม(นม)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นค่า
ดาเนินงานใน
โครงการการจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการค่าอาหาร
เสริม(นม)ฯ

21,078.-

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

กองการศึกษา

4

โครงการอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน จานวน 3 โรงเรียน
โครงการค่าอาหารเสริม(นม)
จานวน 3 โรงเรียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวันฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการค่าอาหาร
เสริม(นม)ฯ

832,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษา

398,570.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษา

โครงการอุดหนุนโรงเรียน
จานวน 3 โรงเรียนในการ
ดาเนินกิจกรรมของโรงเรียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินกิจกรรม
ของโรงเรียน

150,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษา

5

6

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ
ที่

1

2

3

4
5

6

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

เพื่อเป็นค่า
ดาเนินงานโครงการ
ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
โครงการควบคุมและป้องกัน
เพื่อเป็นค่า
โรคพิษสุนัขบ้า
ดาเนินงานโครงการ
ควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
โครงการดาเนินงานและ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
บริหารจัดการระบบการแพทย์ โครงการดาเนินงาน
ฉุกเฉิน
และบริหารจัดการฯ

40,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

40,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

440,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดประจาถิ่นและโรค
อุบัติการณ์
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันและ
ควบคุมฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์

10,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

20,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของ อสม.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม.

30,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ผด.02

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

7

โครงการค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร์ฯ

35,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

8

โครงการวัสดุเครื่องแต่งกาย

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุเครื่องแต่งกาย

25,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

9

โครงการค่าครุภณ
ั ฑ์เครื่องพ่น
ละอองฝอยยูเอลวีแบบสะพาย
หลัง

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์เครื่องพ่น
ละอองฝอยฯ

85,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

10

โครงการอุดหนุนการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
บริหารงานสาธารณสุขหมู่บ้าน
การบริหารงาน
สาธารณสุขหมู่บ้าน

75,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ผด.02

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน

ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการกิจกรรมแก้ไขปัญหา
ว่างงาน

เพื่อเป็นค่า
ดาเนินงานใน
โครงการกิจกรรม
แก้ไขปัญหาว่างงาน

40,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

2

โครงการส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
ความรู้และพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ

20,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผด.02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

80,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

2

โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา

50,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

3

โครงการค่าวัสดุกีฬา

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุกีฬา

95,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

4

โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑา
นักเรียน บุคลากรฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินโครงการ
แข่งขันกีฬาฯ

50,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.6 แผนงานงบกลาง
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

65,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

1

โครงการเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม

2

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

3

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคน
พิการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 7,051,200.
โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 1,555,560.
โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

4

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

24,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

5

โครงการสารองจ่าย

500,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

6

โครงการรายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์
เพื่อเป็นค่า
ดาเนินงานโครงการ
สารองจ่าย
เพื่อเป็นค่า
ดาเนินงานโครงการ
รายจ่ายฯ

100,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

7

โครงการเงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.)

161,640.-

ตาบลห้วยชัน

กองคลัง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จฯ

ต.ค.

พ.ศ. 2560
พ.ย. ธ.ค.

ผด.02

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ศ. 2561
พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผด.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากร

เพื่อเป็นค่า
ดาเนินงานใน
โครงการค่าใช้จ่ายฯ

170,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

2

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์
อินเทอร์เน็ต

20,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

3

โครงการค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลือกตั้ง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารฯ
เพื่อเป็นดาเนินงาน
ในโครงการการ
เลือกตั้ง

150,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

4

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา

100,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

5

โครงการค่าวัสดุสานักงาน
(สานักปลัด+กองคลัง)
โครงการค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว(สานักปลัด+กองคลัง)

70,000.-

ตาบลห้วยชัน

30,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด+
กองคลัง
สานักปลัด
+
กองคลัง

6

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการฝึกอบรม
และสัมมนา
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุสานักงาน
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผด.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่

7

8

โครงกำรกิจกรรม

โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน (เครื่องเคลือบ
เอกสารและบัตร และเครื่อง
ทาลายเอกสาร)
โครงการจัดหาครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน

36,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

60,900.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

9

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
ศึกษา วิจัย ความพึงพอใจของ
โครงการจ้างที่
ประชาชน
ปรึกษาเพื่อศึกษาฯ

20,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

10

โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างระดับ
อาเภอ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอุดหนุน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

10,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

11

โครงการค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(คอมพิวเตอร์และตูเ้ หล็ก 2
บานเปิด จานวน 2 ตู้ )

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

81,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองคลัง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผด.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ
7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุสานักงาน

6,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

2

โครงการค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

5,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

3

โครงการค่าครุภณ
ั ฑ์
(คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก และเครื่อง
สารองไฟ)

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์

23,100.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผด.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ
7.3 แผนการศึกษา
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

1

โครงการอบรมให้ความรู้ปลุก
จิตสานึกป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
โครงการค่าวัสดุสานักงาน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมให้
ความรู้ปลุกจิตสานึกฯ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน

20,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

20,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

3

โครงการค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว

25,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

4

โครงการค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
(โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะ
สานักงาน พัดลมโคจรติด
ผนัง) และ(พัดลมโคจรติดผนัง
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกและ
เครื่องสารองไฟ)
โครงการค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

43,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

2

5

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ผด.02

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ
7.4 แผนงานสังคมสังเคราะห์
ลำดับ
ที่

1

โครงกำรกิจกรรม

โครงการค่าวัสดุก่อสร้าง

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 100,000.การจัดหาวัสดุก่อสร้าง
และซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

ตาบลห้วยชัน

กองการศึกษาฯ

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

1

โครงการค่าใช้จ่ายในการวาง
ผังชุมชนและการจัดทาแนว
เขตการปกครอง

2

โครงการค่าวัสดุสานักงาน

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การวางผังชุมชนและ
การจัดทาแนวเขตการ
ปกครอง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการค่าวัสดุ
สานักงาน

10,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองช่าง

20,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ
7.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

3

โครงการค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

4

โครงการค่าวัสดุก่อสร้าง

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการค่าวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาวัสดุก่อสร้าง

50,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองช่าง

50,000.-

ตาบลห้วยชัน

กองช่าง

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการ
7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมน
ลำดับ
ที่

โครงกำรกิจกรรม

1

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
การจัดประชาคมหมู่บ้านฯ

2

โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านตาบลและแผนชุมชน

รำยละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมำณ)

งบประมำณ
(บำท)

สถำนที่
ดำเนินกำร

หน่วยงำน
ดำเนินกำร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานการจัด
ประชาคมหมู่บ้านฯ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน
ตาบลและแผนชุมชน

30,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

30,000.-

ตาบลห้วยชัน

สานักปลัด

พ.ศ. 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลห้วยชัน
เรื่อง ประกำศใช้แผนดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
*******************
ตามที่ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยชัน ได้มี ประกาศใช้ข้อบั ญญัติง บประมาณรายจ่ ายประจาปี
2561 เมื่อวันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้ อ 27 แผนการ
ด าเนิ น งานให้ จั ด ท าให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงาน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขึ้น องค์การบริหารส่ว นตาบลห้ วยชันจึง ได้ดาเนินการจัดทาแผนดาเนินงาน ประจาปี
2561 ขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26

เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

(นายเกษม อ่อนตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน

ที่ สห 7410๑/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
27 กันยายน ๒๕60

เรื่อง ขอส่งสาเนาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เรียน นายอาเภออินทร์บุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
จานวน 1 เล่ม
2. สาเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน
จานวน ๑ ฉบับ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดาเนินจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 หมวด ๕ ข้อ ๒๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนาไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน นั้น
ทั้ ง นี้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลห้ ว ยชั น จึ ง ขอส่ ง แผนด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ 2561
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม อ่อนตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน

สานักปลัด.
งานนโยบายและแผน
โทร. ๐-๓650-5204
โทรสาร. ๐-๓650-5204

ที่ สห 7410๑/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
27

กันยายน ๒๕61

เรื่อง ขอส่งสาเนาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
2. สาเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน

จานวน 1 เล่ม
จานวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดาเนินการจัดทาแผน
ดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 หมวด ๕ ข้อ ๒๗
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ เพื่อจัดทา
เป็นแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จตามระเบียบฯนั้น
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยชัน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จึงขอส่งสาเนาแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕61 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม อ่อนตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน

สานักปลัด.
งานนโยบายและแผน
โทร. ๐-๓650-5204
โทรสาร. ๐-๓650-5204

บันทึกข้อควำม
ส่วนรำชกำร สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน
ที่
/๒๕๕8
วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๕8
เรื่อง ขออนุมัติประกาศแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561
.............................................................................................................................................................................
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน (ผ่านปลัดฯ)
๑. เรื่องเดิม
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชันได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนดาเนินงาน โดยรวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืน่ ๆที่ดาเนินงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน แล้วจัดทาร่างแผนดาเนินงาน ในการ
ประชุมครั้งที่ /2561 ลงวันที่ ตุลาคม 2559 และเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่
/ 2561 ลงวันที่ ตุลาคม 2560 เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน นั้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นขอ
อนุมัติและประกาศใช้แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้จะได้ปิดประกาศแผนดาเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ
( นายศุภสัณฑ์ ช่วยบุญ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
...............................................................................................................................................................................
...
...............................................................................................................................................................................
...
ลงชื่อ
( นายเกษม อ่อนตา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน

ที่ สห 74101/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
ตุลาคม 2560

เรื่อง

เชิญคณะกรรมการประชุม

เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนาแผนดาเนินงานฯ

จานวน

1

เล่ม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชันได้จัดทาร่างแผนการดาเนินงานประจาปี 2560 เสร็จเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว นั้น
ในการนี้ องค์การบริห ารส่ วนตาบลห้ว ยชัน จึงขอเชิญท่านเข้าร่ว มประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานประจาปี 2561 ในวันที่ เดือนตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม อ่อนตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยชัน

สานักปลัด อบต.ห้วยชัน
โทรศัพท์ 036-505204

โทรสาร 036-505204

