
 



 

 

 
 

 

 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ของ 

 

 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลมดแดง 

อ าเภอศรีประจนัต ์จงัหวดัสุพรรณบรุี 
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ค าน า 
 

 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เรียบร้อยแล้ว น้ัน เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อบัญญัติ 

เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ตามก าหนดระยะเวลาจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพ่ือให้เป็นไปตามห้วง

ระยะเวลา  และสอดคล้องกับงบประมาณ  ดังน้ันจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร

สว่นต าบลมดแดงขึน้ ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบรหิารงานของผู้บรหิาร เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแผนการด าเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา

และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง นอกจากนี้แผนการ

ด าเนนิงานดังกล่าวยังเป็นเคร่ืองมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย 

 จึงหวังเป็นอยา่งย่ิงว่าแผนการด าเนนิงาน ประจ าปี พ.ศ. 2559  จะเป็นเคร่ืองมือใน

การบรหิารงาน ประสานงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

มดแดงต่อไป         

 

 

 

คณะผู้บริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

ตุลาคม 2558 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

 ส่วนที่  1  บทน า 

  จุดมุง่หมายของแผนการด าเนนิงาน 1 

  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน 1 

 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 2 

 ระยะเวลาในการจดท าแผนการด าเนนิงาน 3 

 รายละเอียดข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 3 

 ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 4 

 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กจิกรรม  

  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 6 

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 8   

 ภาคผนวก 

  ส าเนาประกาศใช้แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง 

    

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

บทน ำ 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

จุดมุ่งหมายของแผนการด าเนนิงาน 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง                 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจ

หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง เน่ืองจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 

และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระ    

ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนนิตามแผน 

 โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา             

แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน  ซึ่งแผนการด าเนินงานน้ัน มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา                

แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด               

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ  เพ่ือให้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน               

ในปีงบประมาณน้ัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน

และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ                   

ในแผนการด าเนินงาน  จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ดังน้ัน

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ปฏิบัติตามแผนการ

ด าเนนิงานตามระเบียบดังกล่าว   

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน 

 1)  เพ่ือแสดงรายระเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมด               

ในพ้ืนที่ขององค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

2)  เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความ               

สะดากและชัดเจนในการด าเนนิการต่าง ๆ 

3)  เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาสามปี ไปสู่แผนการด าเนินงาน โดยให้มีความ

สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง             

สว่นท้องถิ่น พงศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนนิงานตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน

ด าเนนิการ ดังน้ี 

  1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการสว่นกลาง สว่นภูมภิาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน

อื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

  2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อยา่งน้อยสามสบิวัน 

  จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิไดด้ังนี้ 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

   

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

   

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

   

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

   

  

 

  

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

   

   

 

 

แผนภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หนว่ยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผน 
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

 แผนการด าเนินงานต้องท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณน้ัน  หรือ

ภายใน  30 วัน  นับต้ังแต่วันที่ต้ังงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วย

ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์การ

บรหิารสว่นต าบลในปีงบประมาณน้ัน  เพ่ือให้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณน้ัน 

  อ านาจในการขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนนิงานและการแก้ไขแผนการด าเนินงาน              

ตามวรรคหน่ึง เป็นอ านาจของผู้บรหิารท้องถิ่น 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม  หรือได้รับแจ้ง

แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้อง

ด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณน้ัน   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด าเนนิการจัดท าแผนการด าเนนิงานให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  นับตัง้แต่วันที่ต้ังงบประมาณเพ่ิมเติม

หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน

อื่นๆ  (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนนิงานเพ่ิมเตมิ  ฉบับที่  1,2,3,4,...)  

ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาจัดท าแผนการด าเนนิงานตามวรรคหน่ึง ส าหรับ

เทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอได้  เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดทราบ 

ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจของผู้ว่าราชการตามวรรคสี่ ให้เป็นอ านาจ

ของนายอ าเภอ 

การแก้ไขแผนการด าเนนิงานเป็นอ านาจของผู้บรหิารท้องถิ่น 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น   เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเอง  และ

โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพืน้ที่   โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก

งานในพ้ืนที่และตรวจจากแผนการด าเนนิงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ   หรือกิ่งอ าเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น   จัดท าร่างแผนปฏิบัติการ   โดยพิจารณา

จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางในการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดงมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2 สว่น คือ 

สว่นที่ 1 บทน า  ประกอบดว้ย 

 จุดมุง่หมายของแผนการด าเนนิงาน 

 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนนิงาน 
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 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

 รายละเอียดข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 

 ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 

 สว่นที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนนิงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ืออนุมัติใช้แผนการด าเนินงานและประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เร่ืองแผนการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมดแดง  ประจ าปี  2559  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและ

สามารถตรวจสอบได้  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ                  
เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กนัและต้องปิดประกาศไว้อยา่งน้อยสามสบิวนั 

ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน 

 1)  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนการ

ด าเนนิงานเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท้องถิ่น  

 2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความต้องการ   

และตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 

 3)  ท าให้การพัฒนาในพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมซ่้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 

 4)  ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรม  

หรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม  และตรวจสอบการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีโครงการ 

/กิจกรรม 



         แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  หน้า 5 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน ประสาน และติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ และแนวทาง                       

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                

พ.ศ. 2558 - 2562 และแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 โดยการน าไปสู่การพัฒนาพืน้ที่ 

องค์ประกอบ ประกอบดว้ย 

1) บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

2)  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

ท่ีด าเนนิการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ (บาท) ของงบประมาณ ด าเนนิการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

    แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร - - - - -

    แนวทางที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาประสทิธภิาพการผลติทางการเกษตร 1 2.33 20,000 0.13 ส านกัปลดั

รวม 1 2.33 20,000 0.13

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 

    สาธารณูปโภค  และแหล่งท่องเท่ียว

    แนวทางที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาต ิและแหลง่ท่องเที่ยว 4 9.30 515,000 3.32 สว่นสาธารณสขุฯ

    แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 7 16.28 947,600 6.11 กองชา่ง

รวม 11 25.58 1,462,600 9.43

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีต และสร้างความปลอดภัย

    ในชวิีตและทรัพย์สิน

    แนวทางที่ 1 การสง่เสริมและสนบัสนนุทางดา้นสาธารณสขุ 5 11.63 200,000 1.29 สว่นสาธารณสขุฯ

    แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สนิ - - - - -

    แนวทางที่ 3 การสง่เสริมและชว่ยเหลอืเดก็ ผู้สงูอายุ ผู้พกิาร และผู้ดอ้ยโอกาส 6 13.95 11,902,000 76.73 ส านกัปลดั/สว่นการศกึษา

    แนวทางที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์และชุมชน - - - - -

    แนวทางที่ 5 การแกไ้ขปัญหาความยากจน 2 4.65 125,000 0.81 ส านกัปลดั

รวม 13 30.23 12,227,000 78.83

บัญชสีรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง  หน้า 5



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วยงาน

ท่ีด าเนนิการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ (บาท) ของงบประมาณ ด าเนนิการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

    แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา้นการศกึษา 4 9.30 155,000 1.00 สว่นการศกึษาฯ

    แนวทางที่ 2 การพัฒนาดา้นการกฬีา 2 4.65 300,000 1.93 สว่นการศกึษาฯ

    แนวทางที่ 3 การพัฒนาดา้นศาสนาและวัฒนธรรม 1 2.33 10,000 0.06 สว่นการศกึษาฯ

รวม 7 16.28 465,000 3.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิารและการบรกิารประชาชน

    แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสทิธภิาพในการให้บริการประชาชน 6 13.95 1,183,300 7.63 ทุกสว่น

    แนวทางที่ 2 การสง่เสริมการมสีว่นร่วมของประชาชน 5 2.15 153,000 0.99 ส านกัปลดั

รวม 11 16.10 1,336,300 8.62

       รวมจ านวนโครงการท้ังหมด 43 โครงการ

       รวมจ านวนเงนิงบประมาณท้ังหมด 15,510,900 บาท

         แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง  หน้า 6

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

บัญชสีรุปโครงการ / กิจกรรม



1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

1.1  แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - - - - -

1.2  แนวทางท่ี ๒ การส่งเสรมิและพัฒนาประสิทธภิาพผลผลิตทางการเกษตร

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบ ารุงดนิส าหรับ ฝึกอบรมให้ความรู้ 20,000       อบต.มดแดง ส านกังาน

เกษตรกรต าบลมดแดง แกเ่กษตรกร ปลดั

  แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  หนา้ 7

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
โครงการ / กจิกรรม



2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเท่ียว

2.1  แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียว

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการรณรงค์อนรัุกษแ์มน่้ าล าคลองและ รณรงค์อนรัุกษแ์มน่้ า 10,000       ต าบลมดแดง สาธารณสขุฯ

สิง่แวดลอ้ม ล าคลองและสิง่แวดลอ้ม

2 โครงการวัฒนธรรมชุมชนกบัการอนรัุกษแ์ละพัฒนา อนรัุกษแ์ละพัฒนาดา้น 10,000       ต าบลมดแดง สาธารณสขุฯ

ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาตฯิ

๓ โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู ค่าน้ ามันรถบรรทกุขยะ 120,000    หมูท่ี ่๑-๗ สาธารณสขุฯ

ค่าธรรมเนยีมก าจัดขยะ 350,000    

๔ โครงการจัดซ้ือถงัขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ ค่าจัดซ้ือถงัขยะ 25,000       หมูท่ี ่๑-๗ สาธารณสขุฯ

  แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  หนา้ 8

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง



2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเท่ียว

2.๒  แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการถมดนิทีส่าธารณะบริเวณศาลตาขุน ระยะทางยาว ๖5 เมตร 85,000      หมูท่ี ่1 บริเวณ กองช่าง

หมูท่ี ่1 ขนาดกวา้ง ๑4 เมตร ศาลตาขุน

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมูท่ี ่3 ระยะทางยาว 110 ม. 164,100    หมูท่ี ่3 กองช่าง

จากถนน คสล.ซอย 6 ถงึบริเวณบา้น น.ส.วัลลภ กวา้ง 3.00 เมตร

ดอกมะสงัข์ หนา ๐.๑๕ เมตร

๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมูท่ี ่4 ระยะทางยาว 90 ม. 176,200    หมูท่ี ่4 กองช่าง

จากถนน คสล.เดมิ บริเวณบา้นนายปรีชา กวา้ง 4.0๐ เมตร

ทองมาเอง ถงึบริเวณทีน่านายวโิรช นวมทอง หนา ๐.๑๕ เมตร

๔ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมูท่ี ่5 ระยะทางยาว 68 ม. 101,400    หมูท่ี ่5 กองช่าง

จากถนน คสล.เดมิ ถงึบริเวณบา้นนายวรัิตน ์ กวา้ง 3.0๐ เมตร

คลา้ยวรรณ หนา ๐.๑๕ เมตร

  แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  หนา้ 9

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเท่ียว

2.๒  แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมูท่ี ่5 ระยะทางยาว 50 ม. 75,500      หมูท่ี ่๕ กองช่าง

จากถนน คสล.เดมิ ถงึบริเวณบา้นนายสะเทอืน กวา้ง ๓.๐๐ เมตร

หวานฉ่ า หนา ๐.๑๕ เมตร

๖ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมูท่ี ่5 จากบริเวณ ระยะทางยาว 35 ม. 57,800      หมูท่ี ่5 กองช่าง

ซุ้มประตทูางเขา้วัดวังพลบัเหนอื ถงึบริเวณหนา้บา้น กวา้ง ๓.๐๐ เมตร

นายเสนาะ แดงรักษ์ หนา ๐.๑๕ เมตร

๗ โครงการซ่อมแซมโยการลงหินคลกุ ซ่อมแซมถนน 287,600    หมูท่ี ่1,2,3 กองช่าง

4 และ 6

เสน้ที ่๑ จากบา้นนายหอม สมสกลุ ถงึทีน่านายเชาว์ กวา้ง 2.30 ม. หมูท่ี ่1

เสอืสกลุ หมูท่ี ่1 ยาว 700 ม.

เสน้ที ่2 จากคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ถงึ กวา้ง 2.30 ม. หมูท่ี ่2

ทีน่านายพรีพล เทพสดุ หมูท่ี ่2 ยาว 600 ม.

  แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  หนา้ 10

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเท่ียว

2.๒  แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสน้ที ่3 จากบริเวณประตทูางเขา้หลงัโรงเรียน กวา้ง ๒.๓๐ เมตร หมูท่ี ่2

วัดเสาธงทอง ถงึบริเวณบา้นนายสง่า จันทวงค์ ยาว 44๐ เมตร

แยกถงึบริเวณบา้นนางขวัญ ศรีศกัดา หมูท่ี ่2

เสน้ที ่4 จากบริเวณซอย 32 ถนนสายโพธิ์พระยา- กวา้ง ๒.๓๐ เมตร หมูท่ี ่2

บา้นกลว้ย ถงึบริเวณบา้นนางนชุนารถ พราหมณ์โต ยาว ๗๐๐ เมตร

เสน้ที ่5 จากถนนสายโพธิ์พระยา-บา้นกลว้ย ถงึ กวา้ง ๒.๓๐ เมตร หมูท่ี ่2

บริเวณบา้นนางวารี เอวัง หมูท่ี ่2 ยาว 1๕๐ เมตร

เสน้ที ่6 จากถนน คสล. ซอย 5 ถงึทา่วดิน้ าบริเวณ กวา้ง ๒.๕๐ เมตร หมูท่ี ่3

บา้นนางศริิพร เชื้อวงษ ์หมูท่ี ่3 ยาว 1๐๐ เมตร

เสน้ที ่7 บริเวณซอย 9 หมูท่ี ่3 กวา้ง ๒.๓๐ เมตร หมูท่ี ่3

ยาว 9๐ เมตร

  แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  หนา้ 11

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเท่ียว

2.๒  แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เสน้ที ่8 จากบริเวณถนน คสล.เดมิ บริเวณทีน่านาย กวา้ง ๒.๓๐ เมตร หมูท่ี ่4

บญุเลศิ วงศร์อด ถงึบริเวณบา้นนายบญุช่วย ยาว 28๐ เมตร

อุน่เจริญ หมูท่ี ่4

เสน้ที ่9 จากบริเวณคลองทิ้งน้ า บริเวณทีน่า กวา้ง ๒.๓๐ เมตร หมูท่ี ่6

นายอ านาจ แกว้ประหลาด หมูท่ี ่6 ถงึเขตตดิตอ่ ยาว 1,0๐๐ เมตร

ต าบลบางงาม

เสน้ที ่10 จากคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณทีน่า กวา้ง ๒.๓๐ เมตร หมูท่ี ่6

นายประเสริฐ ศรีศกัดา ถงึบริเวณทีน่านายมนสั ยาว 1,20๐ เมตร

พวงดอกไม ้หมูท่ี ่6

  แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  หนา้ 12

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559



3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีต และการสร้างความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน

3.1  แนวทางท่ี 1 การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านสาธารณสุข

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาเอดสช์าติ ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั 10,000       หมูท่ี ่1 - 7 สาธารณสขุฯ

โครงการปอ้งกนัและฯ

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัโรคพษิสนุขับา้รับรองพื้นที่ ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั 10,000       หมูท่ี ่1 - 7 สาธารณสขุฯ

ปลอดภัยโรคพษิสนุขับา้ ประจ าป ี2559 โครงการรณรงค์ฯ

3 โครงการรณรงค์ร่วมมอืในการเฝ้าระวังควบคุมปอ้ง ค่าใช้จา่ยเกีย่วกบั 10,000       หมูท่ี ่1 - 7 สาธารณสขุฯ

กนัและแกไ้ขปญัหาการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก โครงการร่วมมอืฯ

4 เงินอุดหนนุกจิการทีเ่ปน็สาธารณประโยชน์ สนบัสนนุการพัฒนา 70,000      อสม. สาธารณสขุฯ

สาธารณสขุมูลฐานใน หมูท่ี ่๑ - ๗

เขต อปท.

5 สมทบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพองค์การบริหาร สมทบกองทนุหลกัประ 100,000     ต าบลมดแดง สาธารณสขุฯ

สว่นต าบลมดแดง กนัสขุภาพองค์การ

บริหารสว่นต าบลฯ

  แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  หนา้ 13

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง



3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีต และการสร้างความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน

3.2  แนวทางท่ี 2 การส่งเสรมิความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - - - - -

3.3  แนวทางท่ี 3 การส่งเสรมิและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 7,980,000  ต าบลมดแดง ส านกัปลดั

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพกิาร เบี้ยยังชีพคนพกิาร 1,086,000 ต าบลมดแดง ส านกัปลดั

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 60,000       ต าบลมดแดง ส านกัปลดั

4 ค่าอาหารกลางวันเดก็นกัเรียน ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ฯ ค่าอาหารกลางวันเดก็ 476,000    ศพด. สว่นศกึษาฯ

5 เงินอุดหนนุอาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 900,000     ศพด./ สพฐ. สว่นศกึษาฯ

6 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสงักดั สพฐ. สนบัสนนุค่าอาหาร 1,400,000 สพฐ. สว่นศกึษาฯ

  แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  หนา้ 14

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการ / กจิกรรม



3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชวิีต และการสร้างความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน

3.4  แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - - - - -

3.5  แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการจา้งแรงงานก าจัดวัชพชืช่วงฤดแูลง้ จา้งแรงงานก าจัดวัชพชื 110,000    หมูท่ี ่1 - 7 ส านกัปลดั

2 โครงการผักขา้งบา้นอาหารขา้งร้ัว ครอบครัวพอเพยีง สง่เสริมครอบครัว 15,000       หมูท่ี ่1 - 7 ส านกัปลดั

หลกีเลีย่งสารเคมี พอเพยีง

  แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  หนา้ 15

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 255๗ พ.ศ. 255๘

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง



4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการการศกึษาเพื่อตอ่ตา้นยาเสพตดิในเดก็ จัดการศกึษาให้กบั 40,000       ร.ร.ในต าบล สว่นศกึษาฯ

นกัเรียน ประจ าป ี2559 เดก็นกัเรียน สพฐ. สงักดั สพฐ.

2 โครงการจัดหาสือ่พัฒนาทกัษะการเรียนรู้ของ จัดหาสือ่พัฒนาทกัษะ 100,000     ศนูย์พัฒนาเดก็ สว่นศกึษาฯ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ เรียนรู้ของเดก็ปฐมวัย เลก็ในต าบล

3 โครงการหนนูอ้ยฟันสวย สง่เสริมให้เดก็มสีขุภาพ 10,000       ศนูย์พัฒนาเดก็ สว่นศกึษาฯ

ฟันทีด่ ี เลก็ในต าบล

4 โครงการออมทรัพย์ สง่เสริมให้เดก็รู้จักการ 5,000         ศนูย์พัฒนาเดก็ สว่นศกึษาฯ

ออมทรัพย์ เลก็ในต าบล
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บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559



4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการกฬีาตา้นยาเสพตดิประจ าป ี2559 การจัดการแขง่ขัน 200,000    หมูท่ี ่1 - 7 สว่นศกึษาฯ

กฬีาตา้นยาเสพตดิ

2  โครงการตดิตัง้ไฟฟา้สอ่งสวา่งสนามกฬีาประจ า ตดิตัง้ไฟฟา้สอ่งสวา่ง 100,000     หมูท่ี ่1,5 สว่นศกึษาฯ

หมูบ่า้น หมูท่ี ่1,5 และ 7 สนามกฬีา และ 7

4.3 แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการประเพณีแห่เทยีนเขา้พรรษา ถวายเทยีนพรรษา 10,000       วัดภายในต าบล สว่นศกึษาฯ

ประจ าป ี2559 แกว่ัดในต าบลมดแดง

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
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องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559



5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการบรหิารและการบรกิารประชาชน

5.1 แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธภิาพในการให้บรกิารประชาชน

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตา่ง ๆ จัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อใช้ 111,300    อบต.มดแดง ส านกัปลดั

ในการปฏบิตัริาชการ กองคลงั

2 โครงการสง่บคุลากรเขา้รับการอบรมเพื่อเพิ่ม สง่บคุลากรเขา้รับการ 500,000    อบต.มดแดง ทกุสว่น

ประสทิธภิาพในการท างานและบริการประชาชน อบรม

3 โครงการฝึกอบรม และศกึษาดงูานเพื่อพัฒนาตนเอง จัดฝึกอบรม และศกึษา 200,000    อบต.มดแดง ส านกัปลดั

พัฒนาองค์กรสูก่ารพัฒนาทอ้งถิน่ ดงูาน

4 โครงการเพิ่มธรรมในใจ สร้างความโปร่งใส จัดอบรมคุณธรรมฯ 2,000         อบต.มดแดง ส านกัปลดั

ในการท างาน ให้แกผู้่บริหาร สมาชิก

และพนกังานสว่นต าบล

5 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพย์สนิ จัดท าแผนทีภ่าษแีละ 350,000    อบต.มดแดง กองคลงั

ทะเบยีนทรัพย์สนิ

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

  แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  หนา้ 18
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บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559



5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการบรหิารและการบรกิารประชาชน

5.1 แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธภิาพในการให้บรกิารประชาชน

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ 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 โครงการบริการประชาชนจัดเกบ็ภาษนีอกสถานที่ บริการออกจัดเกบ็ภาษี 20,000       ต าบลมดแดง กองคลงั

และบริการประชาชนในวันหยุดราชการ นอกสถานที ่ และให้ ทีท่ าการ อบต.

บริการในวันหยุดฯ

5.2 แนวทางท่ี 2 การส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน

ล าดบั รายละเอยีด งบประมาณ สถานที่ หนว่ย

ที่ ของโครงการ/กจิกรรม (บาท) ด าเนนิการ ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ กจิกรรมวันพอ่แห่งชาติ 100,000     หมูท่ี ่๑ - ๗ ส านกัปลดั

๒ โครงการเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริิกติิฯ์ กจิกรรมวันแมแ่ห่งชาติ 10,000       หมูท่ี ่๑ - ๗ ส านกัปลดั

๓ โครงการเพื่อปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ กจิกรรมปกปอ้งสถาบนั 20,000       หมูท่ี ่๑ - ๗ ส านกัปลดั

๔ โครงการประชุมประชาคมหมูบ่า้น ประชุมประชาคมหมูบ่า้น 20,000       หมูท่ี ่๑ - ๗ ส านกัปลดั

๕ โครงการประชุมประชาคมต าบล ประชุมประชาคมต าบล 3,000         หมูท่ี ่๑ - ๗ ส านกัปลดั
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โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

โครงการ / กจิกรรม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
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