แผนการดาเนินงาน
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕8

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 กาหนดให้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน
เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสาม
ปี และงบประมาณรายจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 4 ได้ให้นิยามแผนการดาเนินงาน ไว้ดังนี้
“แผนการดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว จึงกล่าวได้ว่า แผนการดาเนินงานนั้น มิใช่การ
จัดทาแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดาเนินการ
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ดาเนินงาน นั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อให้แนวทางใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด
ความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูร ณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนิ น งานจะเป็น เครื่ องมือส าคัญ ในการบริห ารงานของผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ น เพื่ อ
ควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.3 แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมและมีป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้ง ยัง เป็ น เครื่อ งมื อ ในการติ ด ตามการ
ดาเนินงาน และการประเมินผล
2. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดาเนิ นงาน (Action
Plan) จั ด ทาหลั งจากที่ ได้มีก ารจั ด ทางบประมาณรายจ่ายประจาปี แล้ ว แสดงถึง เป้าหมาย รายละเอีย ด
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดาเนินการจริง
3. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาดาเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

แผนผังขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 6) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการ
ดาเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

1.4 ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลางส่ ว นภู มิภ าค รั ฐ วิส าหกิจและหน่ว ยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้ ว เสนอต่อผู้ บริห าร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนิน งาน ต้องจัดทาให้ เสร็ จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ตั้งงบประมาณดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น
1.5 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
4. สะดวกต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปี
นั้นๆ

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง
รักษาถนน สะพาน ทางเท้า
1.2 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้
ทัว่ ถึง
1.3 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้
ทัว่ ถึง
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการทีด่ ี
ให้กบั ประชาชน
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ

จานวน
โครงการตาม
แผน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด

จานวน
งบประมาณที่
ดาเนินการ

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทัง้ หมด

หน่วย
ดาเนินการ

7

7

100.00

785,000

784,000

100.13

ส่วนโยธา

-

-

-

-

-

-

6

5

120.00

373,000

381,000

97.90

13

12

108.33

1,158,000

1,165,000

99.40

8
6
8
3

8
5
6
2

100.00
120.00
133.33
150.00

437,500
365,000
5,280,600
1,440,000

456,000
422,000
212,000

95.94
86.49
2490.85
144.00

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

84.13

สานักปลัด

5

4

125.00

175,000

1,000,000
208,000

ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม

จานวน
โครงการที่
ดาเนินการ
2
32

จานวน
โครงการตาม
แผน
1
26

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดนาเสีย
4
4
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบาบัดและกาจัด
1
2
ขยะ
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและ
4
5
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
9
11
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน สร้าง
2
2
อาชีพ และสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
2
2
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
8
10
ปัญญาท้องถิ่น
8
10
รวม

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด
200.00
123.08

จานวน
งบประมาณที่
ดาเนินการ
135,000
7,833,100

95,000
2,393,000

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทัง้ หมด
142.11
327.33

100.00
50.00

183,000
60,000

846,500
60,000

21.62
100.00

ส่วนโยธา
สานักปลัด

80.00

299,590

190,320,000

0.16

สานักปลัด

81.82

542,590

191,226,500

0.28

100.00

40,000

100.00

40,000

80.00

270,000

80.00

270,000

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

57.14
70,000
70,000

สานักปลัด

สานักปลัด

57.14
88.52

305,000
305,000

หน่วย
ดาเนินการ

88.52

สานักปลัด

จานวน
ยุทธศาสตร์
โครงการที่
ดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
22

รวม
รวมทัง้ สิน้

22
86

จานวน
โครงการตาม
แผน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทัง้ หมด

จานวน
งบประมาณที่
ดาเนินการ

จานวน
งบประมาณ
ตามแผน

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทัง้ หมด

24

91.67

2,479,000

5,496,500

45.10

24
85

91.67
101.18

2,479,000
5,496,500
12,322,690 200,656,000

45.10
6.14

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด,
ส่วนโยธา,
ส่วนการคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิเ์ อน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
รายละเอียดของ
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูท่ ี่ 2 สร้างถนน คสล. หนา 0.15
230,000
ซอยโกรกสนั่น
เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
115 เมตร (ผิวจราจร คสล.
ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร)
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เสริมดินคันสูง 0.80 เมตร
150,000
บริเวณซอยนายสมาน บุญแท้ หมูท่ ี่ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 60
3
เมตร พร้อมปรับเกลี่ย/ สร้าง
ถนน คสล. หนา 0.15 เมตร
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 60
เมตร (ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
180 ตารางเมตร)
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย ถนนลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10
58,000
เหนือจรดนายายวงษ์ หมูท่ ี่ 3
เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง
310 เมตร (ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 93 ลูกบาศก์เมตร)

สถานที่
ดาเนินการ
หมูท่ ี่ 2

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
ส่วนโยธา

หมูท่ ี่ 3

ส่วนโยธา

หมูท่ ี่ 3

ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
รายละเอียดของ
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายนา ถนนลูกรัง หนา 0.10 เมตร
99,000
หมัน หมูท่ ี่ 4
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 640
เมตร (ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
192 ลูกบาศก์เมตร)

สถานที่
ดาเนินการ
หมูท่ ี่ 4

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
ส่วนโยธา

5 โครงการลงลูกรังลานเอนกประสงค์ ลงลูกรังหนา 0.10 เมตร
ซอยบ้านนางมาลัย อุน่ จันทร์ หมูท่ ี่ พืนที่ 400 ตารางเมตร
5
พร้อมปรับเกลี่ย (ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร)
6 โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.
ทางเท้า คสล. หนา 0.10
บริเวณซอยบ้านนางแสวง สิงห์อยู่ เมตร กว้าง 2 เมตร ระยะทาง
หมูท่ ี่ 5
65 เมตร

15,000

หมูท่ ี่ 5

ส่วนโยธา

43,500

หมูท่ ี่ 5

ส่วนโยธา

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สร้างถนน คสล. หนา 0.15
บริเวณบ้านนางวิเชียร อุบลพล หมู่ เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง
ที่ 5
15 เมตร (ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 45 ตารางเมตร)
8 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนสาย หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร กว้าง
ศูนย์สูบนาตะเคียนด้วน หมูท่ ี่ 5
3 เมตร ระยะทาง 120
เมตร (ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
360 ตารางเมตร)

22,500

หมูท่ ี่ 5

ส่วนโยธา

17,000

หมูท่ ี่ 5

ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
รายละเอียดของ
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
(บาท)
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
สร้างถนน คสล. หนา 0.15
150,000
บ้านนางเฟือ่ ถึงบ้านนางศิริเกษรณ์ เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
หมูท่ ี่ 6
75 เมตร (ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 300 ตารางเมตร)

สถานที่
ดาเนินการ
หมูท่ ี่ 6

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทวั่ ถึง
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการติดตังตะแกรงกันนก
แผงลวดตาข่ายขนาด 2" โครง
บริเวณระบบผลิตนาประปา หมูท่ ี่ 1 เคร่าท่อเหล็กรูปพรรณ (หรือ
มีพนที
ื ไ่ ม่น้อยกว่า 86 ตาราง
เมตร)
2 โครงการขยายเขตประปาหมูท่ ี่ 2 วางท่อ PVC Ø 1 1/2" พร้อม
ถึงหมูท่ ี่ 4 บริเวณบ้านนางบังอร
อุปกรณ์ ระยะทาง 455 เมตร
แสงพิรุณถึงบริเวณอูซ่ ่อมรถ

งบประมาณ
(บาท)
60,500

สถานที่
ดาเนินการ
หมูท่ ี่ 1

48,000

หมูท่ ี่ 2

ส่วนโยธา

วางท่อ PVC Ø 1 1/2" พร้อม
อุปกรณ์ ระยะทาง 900 เมตร

90,000

หมูท่ ี่ 3

ส่วนโยธา

4 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ วางท่อ PVC Ø 1 1/2" พร้อม
บ้านนางสมปอง แจ้งนุสนธิ์ หมูท่ ี่ 5 อุปกรณ์ ระยะทาง 50 เมตร/
เจาะท่อลอดถนนพร้อมใส่
ท่อปลอกเหล็ก 1 จุด

20,000

หมูท่ ี่ 5

ส่วนโยธา

3 โครงการขยายเขตประปา หมูท่ ี่ 3

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตบริการประปาให้ทวั่ ถึง
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการขยายเขตประปาบริเวณ วางท่อ PVC Ø 2" พร้อม
ป้อมตารวจถึงเลียบคลอง
อุปกรณ์ ระยะทาง 455 เมตร
ชลประทาน หมูท่ ี่ 6
6 จัดซือครุภัณฑ์เครื่องสูบนาแบบหอย เครื่องสูบนา จานวน 6 เครื่อง
โข่ง

งบประมาณ
(บาท)
70,500

สถานที่
ดาเนินการ
หมูท่ ี่ 6

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
ส่วนโยธา

84,000

ระบบผลิต
นาประปา
หมูท่ ี่ 1,2,4

ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและค่าจ้างเหมาฉีด
วัคซีน

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
(บาท)
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.
30,000 หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

2 จัดซืออุปกรณ์กฬี า

จัดซืออุปกรณ์กฬี า

60,000

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

3 โครงการแข่งขันกีฬาประจาตาบล

แข่งขันกีฬาตาบลในวันที่ 1
พฤษภาคม ของทุกปี

100,000

อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ของ อสม. ทางด้าน
สาธารณสุข หมูล่ ะ 15,000
บาท
5 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
เสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี กีฬากับคลังนามันไออาร์พซี ี
กับคลังนามันไออาร์พซี ี
6 จัดซือครุภัณฑ์เครื่องพ่นยุง
เครื่องพ่นยุงหมอกควัน

90,000

สนามกีฬา สานักปลัด
โรงเรียนวัด
โพธิ์เอน
หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

5,000

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

4 โครงการของ อสม. ทางด้าน
สาธารณสุข

120,000 หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
7 โครงการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพ จัดกิจกรรมออกกาลังกาย
ผูส้ ูงอายุ
ให้กบั ผูส้ ูงอายุ
8 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา ทากิจกรรมป้องกันและแก้ไข
เสพติด
ปัญหายาเสพติด

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
(บาท)
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.
22,500 หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด
10,000

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร ครูศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง 2
ทางการศึกษาของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก แห่ง เข้ารับการอบรม

งบประมาณ
(บาท)
10,000

2 อุดหนุนสถานศึกษาในการ
ดาเนินการด้านการศึกษา

อุดหนุนงบประมาณให้
โรงเรียนในเขตพืนที่ 3 แห่ง,
โรงเรียนละ 72,000 บาท

216,000

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติกบั
โรงเรียนในเขตพืนที่
จัดกิจกรรมร่วมกับสภาเด็ก
และเยาวชนตาบลโพธิ์เอน

75,000

4 โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการ
สภาเด็กเพือ่ เยาวชน

30,000

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัด
โพธิ์เอน,
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัด
สามเรือน

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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

โรงเรียนวัด สานักปลัด
โพธิ์เอน,
โรงเรียนวัด
สามเรือน,
โรงเรียนวัด
เทพคันธาราม
โรงเรียนวัด สานักปลัด
สามเรือน
อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการปรับปรุงศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ปรับปรุงอาคารศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กทัง 2 แห่ง

6 โครงการส่งเสริมการศึกษาขัน
พืนฐานนอกระบบ

ส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ศึกษาของการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย

งบประมาณ
(บาท)
24,000

10,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
ศูนย์พฒ
ั นา สานักปลัด
เด็กเล็กวัด
โพธิ์เอน,
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัด
สามเรือน
ศูนย์
สานักปลัด
การศึกษา
นอกระบบ
และ
การศึกษา
ตามอัธยาศัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมาย
งบประมาณ
สถานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
ดาเนินการ
1 โครงการจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุ
อายุ ๖๐-๖๙ ปี
4,395,600 หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6
คนละ ๖๐๐ บาท/เดือน
อายุ ๗๐-๗๙ ปี
คนละ ๗๐๐ บาท/เดือน
อายุ ๘๐-๘๙ ปี
คนละ ๘๐๐ บาท/เดือน
อายุ ๙๐ ปีขึนไป
คนละ 1,0๐๐ บาท/เดือน
2 โครงการจ่ายเบียยังชีพผู้พกิ าร
ผู้พกิ าร คนละ 500 บาท/
630,000 หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6
เดือน
3 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในเขตพืนทีต่ าบลโพธิ์ ไม่ใช้งบประมาณ หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6
เอน
4 โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะ
อุดหนุนงบประมาณให้กงิ่
15,000
กิง่ กาชาด
ประโยชน์ตามภารกิจของกิง่ กาชาด กาชาดอาเภอท่าเรือ
อาเภอท่าเรือ
อาเภอท่าเรือ

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดสวัสดิการสังคม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ูงอายุ
ชีวติ ผูส้ ูงอายุ

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
(บาท)
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.
150,000 หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
จริยธรรม
7 โครงการสานใยรัก
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

20,000

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

20,000

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

8 โครงการหนังสือพิมพ์ประจาหมูบ่ ้าน จัดซือหนังสือพิมพ์ประจา
หมูบ่ ้าน หมูบ่ ้านละ 2 ฉบับ

50,000

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการอาหารกลางวัน
อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวันให้โรงเรียนในเขต
พืนที่ 3 แห่ง

2 โครงการอาหารกลางวัน

เพือ่ จัดหาอาหารกลางวันให้
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัง 2 แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
792,000

168,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
โรงเรียนวัด สานักปลัด
โพธิ์เอน,
โรงเรียนวัด
สามเรือน,
โรงเรียนวัด
เทพคันธาราม
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัด
โพธิ์เอน,
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัด
สามเรือน

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดโภชนาการทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
3 โครงการอาหารเสริม (นม)
เพือ่ จัดหาอาหารเสริม (นม)
ให้โรงเรียนในเขตพืนที่ 3 แห่ง
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 2
แห่ง

งบประมาณ
(บาท)
480,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียนวัด
โพธิ์เอน,
โรงเรียนวัด
สามเรือน,
โรงเรียนวัด
เทพคัน
ธาราม,
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัด
โพธิ์เอน,
ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กวัด
สามเรือน

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านระบบป้องกันภัย
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตังจุดพักรถในช่วงเทศกาลปี
ร่วมใจลดอุบัตเิ หตุ
ใหม่

งบประมาณ
(บาท)
35,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
หน้า รพ.สต. สานักปลัด
หมูท่ ี่ 1

2 โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตังจุดพักรถในช่วงเทศกาล
ร่วมใจลดอุบัตเิ หตุ
สงกรานต์

35,000

หน้า รพ.สต. สานักปลัด
หมูท่ ี่ 2

3 จัดซืออุปกรณ์ดบั เพลิง

จัดซือถังดับเพลิง,อุปกรณ์การ
ดับเพลิง
จัดซือกรวยจราจร,กระบอกไฟ
,แผงจราจร,อุปกรณ์การจราจร

25,000

อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด

30,000

อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด

จัดโครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
เบืองต้นให้กบั ประชาชน

50,000

4 จัดซืออุปกรณ์การจราจร
5 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบืองต้น

วัดโพธิ์เอน

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แนวทางการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการวางท่อระบายนาพร้อม
วางท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร
ก่อสร้างประตูนา บริเวณวัดฉนวน จานวน 22 ท่อน/ ก่อสร้าง
หมูท่ ี่ 1
กาแพงกันดินปากท่อ 1 ชุด/
ประตูนา 1 ชุด
2 โครงการขุดลอกคูคลองสายนาหมัน ขุดลอกปากคูกว้าง 1.50
หมูท่ ี่ 4
เมตร ท้องคูกว้าง 0.60 เมตร
ลึก 1.20 เมตร ยาว 1,160
เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 1,740 ลูกบาศก์เมตร
(เดิมปากคูกว้าง 1.20 เมตร
ท้องคูกว้าง 0.50 เมตร ลึก
0.70 เมตร)

งบประมาณ
(บาท)
95,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมูท่ ี่ 1

40,000

หมูท่ ี่ 4

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนาการจัดระบบบาบัดน้าเสีย
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
1 โครงการซ่อมฝาบ่อพักทิงสาย
เสริมขอบบ่อพักพร้อมจัดทา
46,500
กลางบ้าน หมูท่ ี่ 4
ฝาตะแกรงเหล็ก จานวน 8 ชุด

สถานที่
ดาเนินการ
หมูท่ ี่ 4

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
ส่วยโยธา

2 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายนา
หมูท่ ี่ 5

ขุดลอกดินตะกอนรางระบาย
นา/ รือถอนซ่อมแซมรางนา
และฝา ขนาดกว้าง 0.35
เมตร ลึก 0.40 เมตร
ระยะทาง 50 เมตร

30,000

หมูท่ ี่ 5

ส่วยโยธา

3 โครงการก่อสร้างรางระบายนารูป
ตัวยูบริเวณซอยนายสวัสดิ์ หมูท่ ี่ 1

ก่อสร้างรางระบายนา คสล.
ขนาด 0.35 เมตร ลึก 0.35
เมตร ระยะทาง 3 เมตร/
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด
0.45 เมตร จานวน 3 ชุด/
วางท่อ PVC Ø 0.25 เมตร
จานวน 11 ท่อน

50,000

หมูท่ ี่ 1

ส่วยโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนาจัดสร้างระบบบาบัดและกาจัดขยะ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
1 การบริหารจัดการขยะ
จ่ายเป็นค่าเช่าสถานทีท่ งขยะ
ิ
ให้กบั เทศบาลท่าเรือ

งบประมาณ
(บาท)
60,000

สถานที่
ดาเนินการ
สถานทีท่ งิ
ขยะ
เทศบาล
ท่าเรือ

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป้าหมาย
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
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.
1 โครงการลดภาวะโลกร้อน
ปิดเครื่องปรับอากาศในช่วง ไม่ใช้งบประมาณ อบต.โพธิเ์ อน สานักปลัด
พักกลางวัน
2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัย เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ธรรมชาติ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาจาก
ภัยธรรมชาติตา่ งๆ
3 โครงการท้องถิน่ รวมใจภักดิ์ รักษ์ ทากิจกรรมปลูกต้นไม้กบั
พืนทีส่ ีเขียว
ประชาชนและหน่วยงาน

199,590

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด,
ส่วนโยธา

20,000

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

4 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์

80,000

ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ในทีด่ นิ ของ
อบต.

หมูท่ ี่ 2

สานักปลัด,
ส่วนโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
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.
1 โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนใน จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
20,000 อบต.โพธิเ์ อน สานักปลัด
ตาบลโพธิเ์ อน
ประกอบอาชีพ
2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว จัดกิจกรรมให้ความรู้เกีย่ วกับ
พระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

อบต.โพธิเ์ อน สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
1 โครงการแห่เทียนจานาพรรษา
ร่วมถวายเทียนพรรษาให้กบั
40,000
วัดในพืนที่
2 โครงการประเพณีลอยกระทง
จัดกิจกรรมประเพณีลอย
20,000
กระทง
3 โครงการทาบุญวันพระ
ร่วมทาบุญทุกวันพระตามวัด ไม่ใช้งบประมาณ
ในพืนที่

4 โครงการวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต์

จัดกิจกรรมรดนาผู้สูงอายุ
และสืบสานกิจกรรมในวัน
สงกรานต์

170,000

5 โครงการประเพณีแข่งเรือ

จัดกิจกรรมประเพณีแข่งเรือ

20,000

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
วัดสามเรือน สานักปลัด
อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด
วัดโพธิ์เอน, สานักปลัด
วัดสามเรือน,
วัดเทพคัน
ธาราม
วัดเทพคัน สานักปลัด
ธาราม
อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
6 โครงการกวนข้าวทิพย์เนื่องในวันวิ ร่วมบริจาคสิง่ ของ และทา
ไม่ใช้งบประมาณ
สาขบูชา
กิจกรรมกวนข้าวทิพย์เนื่องใน
วันวิสาขบูชาตามวัดในพืนที่
7 โครงการเวียนเทียนในวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา

8 โครงการการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลกและงานกาชาด

ร่วมเวียนเทียนเนื่องใน
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
อุดหนุนงบประมาณจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.
วัดโพธิเ์ อน, สานักปลัด
วัดสามเรือน,
วัดเทพคัน
ธาราม

ไม่ใช้งบประมาณ

20,000

วัดโพธิเ์ อน,
สานักปลัด
วัดสามเรือน,
วัดเทพคันธาราม
งานมรดกโลก สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง ของ อบต.โพธิ์เอน
2 ค่าบารุงและรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน บารุงซ่อมแซมทรัพย์สินของ
อบต.

งบประมาณ
(บาท)
300,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.โพธิ์เอน

320,000

อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด,
ส่วนโยธา,
ส่วนการคลัง
อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด,
ส่วนโยธา,
ส่วนการคลัง
อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด,
ส่วนโยธา,
ส่วนการคลัง

3 ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์, เลื่อยยนต์,
สว่านแท่น, กล้องระดับ

117,000

4 ค่าสาธารณูปโภค

จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์ โทร
เลข ธนาณัติ ไปรษณีย์อากร
ค่าบริการด้านโทรคมนาคม

900,000

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอัน
เป็นประโยชน์ แก่ อปท.

จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์ แก่
อปท.

150,000

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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.โพธิ์เอน สานักปลัด,
ส่วนโยธา,
ส่วนการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
6 โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ให้บริการออกเก็บภาษีนอก
สถานที่
7 โครงการการให้บริการในช่วงพัก
ให้บริการประชาชนทีเ่ ข้ารับ
กลางวัน
บริการช่วงพักกลางวัน
8 โครงการความรู้จาก อบต. สู่
ประชาชน

งบประมาณ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
(บาท)
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.
ไม่ใช้งบประมาณ หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 ส่วนการคลัง
ไม่ใช้งบประมาณ อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด,
ส่วนโยธา,
ส่วนการคลัง

9 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีส่ าธารณะ
ประโยชน์

ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ กับ
ประชาชนทางเสียงตามสาย
และในการออกประชาคม
จ่ายค่าธรรมเนียมรังวัดทีด่ นิ
สาธารณะ

10 โครงการจัดทาหนังสือ วารสาร
รายงานผลการดาเนินงาน

จัดทาวารสารรายงานผลการ
ดาเนินงานของ อบต.

60,000

11 โครงการจัดตังศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซือการจ้างของ อบต.
(อปท.)

อุดหนุนงบประมาณศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซือการจ้าง
จานวน 1 ศูนย์

30,000

อบต.ท่าเจ้าสนุก สานักปลัด

12 ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถ

จ่ายเป็นค่าต่อ พรบ.รถยนต์,
รถขยะ
จ่ายเป็นค่าเช่าทีด่ นิ ให้วดั บาง
ม่วง

15,000

อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด,
ส่วนโยธา
วัดบางม่วง สานักปลัด

13 ค่าเช่าทีด่ นิ ทีต่ งส
ั านักงาน

ไม่ใช้งบประมาณ อบต.โพธิ์เอน สานักปลัด,
ส่วนโยธา,
ส่วนการคลัง
10,000 หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 ส่วนโยธา

12,000

อบต.โพธิ์เอน

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
14 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตังผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
15 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
จ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร

งบประมาณ
(บาท)
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.โพธิ์เอน

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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

30,000

อบต.โพธิ์เอน

สานักปลัด

16 โครงการประชาคมและ อบต.
เคลื่อนที่

ออกหน่วย อบต.เคลื่อนทีแ่ ละ
จัดประชุมประชาคมแต่ละ
หมูบ่ ้าน

30,000

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด,
ส่วนโยธา,
ส่วนการคลัง

17 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี และกลุ่ม
อสม.

จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มสตรี
และ อสม. ในตาบลโพธิ์เอน

150,000

หมูท่ ี่ 1-หมูท่ ี่ 6 สานักปลัด

18 ค่าใช้จ่ายในการติดตังและออกแบบ จ่ายเป็นค่าเช่า ค่าติดตัง ค่า
เว็บไซต์ของ อบต.
ออกแบบเว็บไซต์ อบต.

15,000

อบต.โพธิ์เอน

สานักปลัด

19 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

120,000

วัดบางม่วง

สานักปลัด

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทากิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระเจ้าอยู่หัว

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของโครงการ)
20 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
จัดทากิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
21 จัดซือครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียง
จัดซือครุภัณฑ์เครื่องขยาย
สาหรับติดตังรถยนต์
เสียงสาหรับติดตังรถยนต์
22 โครงการจัดทาและปรับปรุงแผนที่
ภาษี

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาและปรับปรุงแผนทีภ่ าษี

งบประมาณ
(บาท)
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.โพธิเ์ อน

หน่วย
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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

50,000

อบต.โพธิเ์ อน

สานักปลัด

50,000

อบต.โพธิเ์ อน ส่วนการคลัง

