แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
เรื่อง ให้ใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
*********************
ด้ ว ยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นดู่ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพั ฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านดู่ ได้พิจารณาร่างแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอผู้บริหารท้องถิ่นแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามความในหมวด 5 ข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม
พ.ศ.2561 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)
(นายประมูล บุญที)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่

คานา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดท าแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมดที่จะดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน
และการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
เป็นไปอย่างมีประ
สิทธิ จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อจะทาให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
บทนา
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1
2
2
2

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

4
6

ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการนาแผนดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลการนาแผนดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ

25

บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและ
แผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
ทาให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดาเนินการ
ดังนั้น แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านดู่ จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้
ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด
5 ข้อ 26) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่ วยงานอื่น ๆที่จะดาเนินการจริงใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาร่าง
แผนการดาเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานต่างๆ
3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ความเห็นชอบ
5.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ดาเนินงาน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-2จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนฯ

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หน่วยงาน
อื่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนฯ

จัดทาร่างแผนการ
ดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนฯ

เสนอร่างแผนการ
ดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการ
ดาเนินงาน

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

-3วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อให้องค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านดู่ ดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก
ซับซ้อนของงาน ตามแผนที่ได้วางเอาไว้
2. เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงาน และบูรณาการการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดาเนินงานเพื่อดาเนินงาน
4. เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดาเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อยกระดับ คุณ ภาพชีวิตของประชาชน ให้ ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน
6. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่ วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน
และประชาชน
7. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ บรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดเอาไว้ ตามแผนการ
บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ
2. มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดาเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง
5. เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป
6. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด
7. ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
กัน
8. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมมาภิบาล
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือ
ภายในสามสิบ วันนั บแต่วัน ที่อนุ มัติให้ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาสามปีเพื่อให้ดาเนินโครงการใน
ปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรืองานอื่น ๆที่ต้องการดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

-4ส่วนที่ 2

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
2.1 แผนงานการเกษตร
รวม
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จานวน
โครงการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

13

100

2,560,000

100

13

100

2,560,000

100

4

100

55,000

100

4

100

55,000

100

3
8

27.27
72.73

1,824,800
275,000

86.90
13.10

11

100

2,099,800

100

หน่วยดาเนินการ
กองช่าง

สานักงานปลัด

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

-5บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.3 แผนงานสาธารณะสุข
4.4 งบกลาง
รวม
5. ยุทธศาสตร์การด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอื่นๆ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
1.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมทั้งหมด

จานวนโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

2
1
5
5
13

15.38
7.69
38.46
38.46
100

95,000
20,000
468,000
9,115,200
9,698,200

0.97
0.20
4.82
93.98
100

สานักงานปลัด

6

100

680,000

100

สานักงานปลัด

6

100

680,000

100

1

100

814,000

100

1
48

100

814,000
15,907,000

100

สานักงานปลัด

-6บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างผิวจราจร
รายการประมาณการก่อสร้างผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแพง จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.1หมู่ที่ 10
01 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.1
5 เมตร ไหล่ทางดินข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
โครงการก่อสร้างผิวจราจร
รายการประมาณการก่อสร้างผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.1บ้านนาเหล็ก หมู่ที่ 3
01 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 127 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
โครงการก่อสร้างผิวจราจร
รายการประมาณการก่อสร้างผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.1บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7
01 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.1
5 เมตร พร้อมทางเชื่อม 10 ตาราง
เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.1
5 เมตร พร้อมทางเชื่อม 10 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

150,000

หมู่ที่ 10

กองช่าง

178,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 7

กองช่าง

พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

-7บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่
4

5

6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โค รงก าร ก่ อ ส ร้ า งผิ วจ ร าจ ร รายการประมาณการก่อสร้างผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.1หมู่ที่ 1- บ้านโนนตาล หมู่ที่ 8
01 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.
15 เมตร ไหล่ทางดินข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
โค รงก าร ก่ อ ส ร้ า งผิ วจ ร าจ ร รายการประมาณการก่อสร้างผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดู่ หมู่ ที่ จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.12
01 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร ห
นา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
โค รงก าร ก่ อ ส ร้ า งผิ วจ ร าจ ร รายการประมาณการก่อสร้างผิว
คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านนาแพง จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.1หมู่ที่ 12
01 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.1
5 เมตร ไหล่ทางดินข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

500,000

หมู่ที่ 1-หมู่
ที่ 8

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 2

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 12

กองช่าง

พ.ศ. 2561
ต.ค พ.ย

ธ.ค

พ.ศ. 2562
ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย พ.ค มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

-8บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาแพง
หมู่ที่ 6

8

โครงการก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง
หมู่ที่ 11

9

โครงการก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา
หมู่ที่ 9

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
รายการประมาณการก่อสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.
1-01 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 63 เมตร หนา
0.15 เมตร และวาง
ท่อ คสล. ขนาด Dai. 0.30 x 1.00
m. จานวน 9 ท่อน ไหล่ทางดินข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
รายการประมาณการก่อสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.
1-01 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.
15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
รายการประมาณการก่อสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.
1-01 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 131 เมตร ห
นา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

งบ
ประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

150,000

สถานที่
ดาเนิน
การ
หมู่ที่ 6

150,000

หมู่ที่ 11

กองช่าง

182,000

หมู่ที่ 9

กองช่าง

กองช่าง

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค ส.ค

ก.ย

-9บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11

โครงการก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง
หมู่ที่ 4

12

โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโนนตาล หมู่ที่ 8

13

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาด
ยาง บ้านนาแค - บ้านนาแพง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
รายการประมาณการก่อสร้างผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.
1-01 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.
15 เมตรไหล่ทางดินข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
รายการประมาณการขยายผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ท.101 ขนาดผิวจราจรกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร ยาวข้าง
ละ 225 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
รายการประมาณ
การ กว้าง 7 เมตร ยาว 1,410 เม
ตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,870 ตาราง
เมตร ตามแบบ ม.ท.ถ.-7 602 และ Prime coat พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

150,000

หมู่ที่ 4

กองช่าง

150,000

หมู่ที่ 8

กองช่าง

500,000

หมู่ที่ 5

กองช่าง

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ มี.ค เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

-10บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
2. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
2.1 แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนินงาน
ค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การด าเนิ น งาน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
ศู น ย์ บ ริ ก า ร แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล

5,000

ตาบลบ้านดู่

สานักปลัด

2

โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

30,000

ตาบลบ้านดู่

สานักปลัด

3

โครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
แก้ไขปัญหาผักตบชวา

10,000

ตาบลบ้านดู่

สานักปลัด

4

โครงการวันต้นไม้ประจาปีของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

10,000

ตาบลบ้านดู่

สานักปลัด

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค ส.ค

ก.ย

-11บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

20,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
บริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนา 1. ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก
เด็กเล็กวัดเทพกุญชร)
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพกุญชร
ตั้งไว้ 367,500 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ
กุญชร อัตรามื้อละ 20 บาท/
คน จานวน 75 คน
จานวน 245 วัน (ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผดู้ ูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเทพกุญชร ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพือ่ เป็น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เทพ
กุญชร จานวน 5 คน ๆ ละ 2,000
บาท(ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

572,800

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย
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3. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
เทพกุญชรตั้ง
ไว้ 127,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน(รายหัว)เด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ
กุญชรอัตราคนละ 1,700 บาท/
คน จานวน 75 คน(ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
4. ค่าหนังสือเรียนจัดสรรสาหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 3 – 5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพกุญชรตั้ง
ไว้ 12,000 บาท เพื่อเป็นค่า
หนังสือเรียน ให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ
กุญชร จานวน 60 คนๆ
ละ 200 บาท/คน (ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท
5. ค่าอุปกรณ์การเรียนจัดสรร
สาหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 –
5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ
กุญชร ตั้งไว้ 12,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพกุญชร
จานวน 60 คนๆละ 200 บาท/
คน (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561)
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6. ค่าเครื่องแบบนักเรียนจัดสรร
สาหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 –
5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ
กุญชร ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ
กุญชร จานวน 60 คนๆ
ละ 300 บาท/คน (ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561)
7. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดสรร
สาหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3 –
5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ
กุญชร ตั้งไว้ 25,800 บาท เพื่อ
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ให้แก่
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ
กุญชร จานวน 60 คนๆ
ละ 430 บาท/คน (ทั้งนีจ้ ะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561)

-14บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่
3

โครงการ/กิจกรรม
ค่าอาหารเสริม (นม)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าอาหารเสริม (นม) ดังนี้
1) ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 640,640 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) จานวน 5 แห่ง รวม
นักเรียน 308 คน อัตราคน
ละ 8.00 บาท จานวน 260 วัน ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง จานวน 102 คน ตั้ง
ไว้ 212,160 บาท
2. โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ จานวน 68 คน ตั้ง
ไว้ 141,440 บาท
3. โรงเรียนวัดธาตุ
จานวน 73 คน ตั้ง
ไว้ 151,840 บาท
4. โรงเรียนสามัคคีเทพอานวย จานวน 44 คน ตั้ง
ไว้ 91,520 บาท
5. โรงเรียนบ้านโนนตาล
จานวน 21 คน ตั้ง
ไว้ 43,680 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จานวน
นักเรียน 308 คน อัตราคน
ละ 7.37 บาท จานวน 260 วัน) จานวน 590,189 บา
ท (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ตั้งสมทบจ่ายจากเงินรายได้
จานวน 50,451 บาท
2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ
กุญชร ตั้งไว้ 156,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพ
กุญชร จานวน 260 วัน จานวน 75 คน คน
ละ 8.00 บาท ต่อวัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (จานวนเด็กเล็ก 85 คน อัตราคนละ 7.37 บาท
จานวน 260 วัน)เป็นเงิน 143,715 บาท (ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)ตั้งสมทบจ่ายจากเงินรายได้จานวน 12,285 บาท

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

796,640

โรงเรียนใน
สังกัด และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
บ้านดู่

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-15บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1) อุดหนุนโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ตั้งไว้ 1,232,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) จานวน 5 แห่ง
จานวน 308 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/
คน จานวน 200 วัน
(จัดสรร 100 %) ดังนี้
1. โรงเรียนชุมชนบ้านนา
แพง จานวน 102 คน ตั้งไว้ 408,000 บาท
2. โรงเรียนวัดทรง
สุวรรณ จานวน 68 คน ตั้ง
ไว้ 272,000 บาท
3. โรงเรียนวัด
ธาตุ
จานวน 73 คน ตั้ง
ไว้ 292,000 บาท
4. โรงเรียนสามัคคีเทพ
อานวย จานวน 44 คน ตั้ง
ไว้ 176,000 บาท
5. โรงเรียนบ้านโนน
ตาล
จานวน 21 คน ตั้ง
ไว้ 84,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ทั้งนี้จะเบิกจ่าย
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1,232,000

โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-16บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่ออุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
นาโพธิ์ ใช้จ่ายในโครงการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการจัด
งานรัฐพิธี ประจาปี
งบประมาณ 2562
เพื่ออุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอ
นาโพธิ์ ใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
เทศกาลไหมนาโพธิ์ ประจาปี
งบประมาณ 2562

100,000

ปกครอง
อาเภอนาโพธิ์

กอง
การศึกษา

100,000

ปกครอง
อาเภอนาโพธิ์

กอง
การศึกษา

เพื่ออุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ ใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจาปี
งบประมาณ 2562
โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี เพื่ออุดหนุนสานักงานจังหวัด
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์(งาน
บุรีรัมย์ ใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
สถาปนาเมืองแปะ)
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ (งานสถาปนาเมืองแปะ)
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัด
เพื่ออุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
จังหวัดบุรีรมั ย์ ใช้จ่ายในโครงการ
ความช่วยเหลือประชาชนตาม จัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณ
ภารกิจเหล่ากาชาดจังหวัด
กุศลและให้ความช่วยเหลือ
บุรีรัมย์
ประชาชนตามภารกิจเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมั ย์

10,000

ปกครอง
จังหวัดบุรีรมั ย์

กอง
การศึกษา

5,000

สานักงาน
จังหวัดบุรีรมั ย์

กอง
การศึกษา

10,000

สานักงาน
เหล่ากาชาด
จังหวัด
บุรีรัมย์

กอง
การศึกษา

1

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและการจัดงานรัฐพิธี

2

โครงการจัดงานเทศกาลไหมนา
โพธิ์

3

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง

4

5

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-17บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
อาเภอนาโพธิ์

7

โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บั้ง
ไฟ

8

โครงการหล่อเทียนพรรษาและ
ถวายเทียนพรรษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์อาเภอนา
โพธิ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

30,000

อาเภอนาโพธิ์

กอง
การศึกษา

100,000

บ้านดู่ ม.2

กอง
การศึกษา

10,000

ตาบลบ้านดู่

กอง
การศึกษา

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในโครงการหล่อ
เทียนพรรษาและถวายเทียน
พรรษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-18บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1

โครงการรักษาความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล เช่น วันปีใหม่, วัน
สงกราณต์ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
รักษาความปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล เช่น วันปีใหม่
และวันสงกรานต์ ฯลฯ

2

โครงการอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมการแพทย์ฉุกเฉิน

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

70,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

25,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-19บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

งบ
ประมาณ
20,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.บ้านดู่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สานักปลัด

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-20บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.3 แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอบรมส่งเสริมการให้
ความรู้ด้านสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

2

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน
และกาจัดโรคพิษสุนัขบ้า

3
4
5

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
อบรมส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

50,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและกาจัดโรคพิษสุนัข
บ้า (เพื่อขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนขั
บ้าตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี
โครงการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ไข้เลือดออก
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

30,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

98,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ในชุมชน
อุดหนุนโครงการพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

50,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

240,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุข
จานวน 12 หมู่บ้านๆ ละ 20,000
บาท

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-21บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.4 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

2

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3

เบี้ยยังชีพคนพิการ

4
5

งบ
ประมาณ
18,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

6,835,200 อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

2,112,000 อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

สบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลบ้านดู่

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ
เพื่อจ่ายสบทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลบ้านดู่

50,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

สมทบการบริหารจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (ส.ปสช.)

เพื่อจ่ายสมทบการบริหารจัดระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น (ส.ปสช.)

100,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-22บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอื่นๆ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลและ
ผู้บริหารท้องถิ่น

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

300,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษา ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่ม
ดูงานฯ
ประสิทธิภาพและศึกษาดู
งาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นา
ชุมชน พนักงานและประชาชนใน
ตาบลบ้านดู่

250,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

3

ค่าใช้จ่ายสารวจรางวัดที่
สาธารณประโยชน์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสารวจรางวัดที่
สาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

50,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

4

โครงการ อบต. พบประชาชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการ อบต. พบประชาชน เพื่อ
ดาเนินการจัดเวทีประชาคมในการ
จัดทาแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000

ตาบลบ้านดู่

สานักปลัด

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-23บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและอื่นๆ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

5

โครงการฝึกอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

20,000

อบต.บ้านดู่

สานักปลัด

6

โครงการขอรับการสนับสนุนการ
ดาเนินการศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ขอรับการสนับสนุนการดาเนินการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000

ตาบลบ้านดู่

สานักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-24บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่

แบบ ผด.02/1

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่
1

ครุภณ
ั ฑ์
รถส่วนกลาง (รถบรรทุก
(ดีเซล))

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้
อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตา่
กว่า 110 กิโลวัตต์
แบบดับเบิล้ แค็บ
1) เป็นกระบะสาเร็จรูป
2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล
แค็บ 4 ประตู
3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

งบ
ประมาณ
814,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.บ้านดู่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สานักปลัด

พ.ศ. 2561
ต.ค

พ.ย

พ.ศ. 2562
ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค ก.ย

-25ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการนาแผนดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญในการดาเนินงานพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการ
มาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทาให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุและวัดความสาเร็จของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุง
การปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนดาเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบ
บูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. การติดตามและประเมินผล
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 29 ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานจามเห็นสมควร
การตรวจสอบโดยอาเภอ
โดยมีหน้าที่กากับดูแลให้องค์การบริหารส่วนตาบลใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นแนวทาง
จัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในอานาจการกากับดูแลของนายอาเภอตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 มาตรา 71 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม
1. องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งผูแ้ ทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน โดยเลือกผู้ที่
มีความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 ข้อ 29 วรรคสอง โดยแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชาคมใน
เขตพื้นที่ดาเนินการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 2 คน
2. ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดาเนินงานในรอบปีต่อประชาคมตาบล
เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดาเนินงาน

