แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คำนำ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ทราบถึงแผนการ
ดาเนินการพัฒนาตาบลงิ้วรายที่เกิดขึ้นจริงในตาบล ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้ง อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดในการดาเนินงาน โครงการพัฒนาที่จัดทา
ขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น แผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาหนึ่ งปีโดยมีการ
จัดทาเป็นประจาทุกปี แผนการดาเนินงานประจาปีเป็นการกาหนดรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้นจริงในปีงบประมาณนั้น เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการดาเนินงาน และมีความสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชนทาให้การพัฒนาตาบลเกิดประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์
สูงสุด
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จะช่วยให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
ผู้จัดทำ
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

๑
๑
๒–๓
๔
๕ - ๑๑
๑๒ – ๘๘

ภำคผนวก
ประกาศใช้แผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
******************************************************

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. บทนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตาม
หมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัด ทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนิน งาน ทั้งนี้ ให้ ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ
๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้ รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนิน งานเป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถื่น”
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทา
แผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีวัตถุประสงค์ดงั นี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น
๓. ขั้นตอนกำร..

-๒๓. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิจ และหน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริห ารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้อ งถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถื่น”
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีรำยละเอียดเค้ำโครงกำรดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย
๑.๑ บทนา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย
๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

ขั้นตอนกำรจัดทำ...

-๓-

ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

รวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

พิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่น

ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมำณดำเนินกำรฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3
๔. ประโยชน์...

-๔๔. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
(๑) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริห ารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑. บทนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตาม
หมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับ สนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัด ทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กั น และต้ อ งปิ ด ประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บ วั น และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ
๑๒ “ข้อ ๑๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนิน งานเป็น
อานาจของผู้บริหารท้องถื่น”
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดย
การจั ดท าแผนการดาเนิ น งาน องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลงิ้ ว ราย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มี
วัตถุประสงค์ดังนี้
๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น
๓. ขั้นตอนกำร...

-๒๓. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จและหน่ว ยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้อ งถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถื่น”
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีรำยละเอียดเค้ำโครงกำรดังนี้
ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย
๑.๑ บทนา
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย
๒.๑ สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. ๑)
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. ๒)

ขั้นตอนกำรจัดทำ...

-๓-

ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

รวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

จัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

พิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่น

ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

ปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมำณดำเนินกำรฯ

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลงิ้วรำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3
๔. ประโยชน์...

-๔๔. ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
(๑) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริห ารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
1. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรได้รับการสนับสนุนสารเคมีในการกาจัดศัตรูพชื
1 แนวทางด้านส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
(1) แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนสารเคมีกาจัดวัชพืช

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ค่าสารเคมีปอ้ งกันและกาจัดวัชพืช ที่ขนึ้ ในบริเวร
พื้นที่สาธารณะ และคลองต่างๆ
รวม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(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.
40,000 หมูท่ ี่ 1 - 12 สานักปลัด
40,000

2. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กบั เด็กและประชาชนอย่างทั่วถึง
1 ภายใต้แนวทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(1) แนวทางด้านการพัฒนาคนและสังคม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

ค่าจัดการเรียนการสอน

2
3
4

ค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าสนับสนุนอาหารเสริมนม
สาหรับนักเรียน
ค่าสนับสนุนอาหารเสริมนม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5
6

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(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.
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 85,000 ศูนย์เด็กเล็กฯกองการศึกษา
และพัฒนาการเด็ก
- สนับสนุนอาหารกลางวันให้กบั นักเรียน 2 โรงเรียน 1,032,000 รร.ในพื้นที่ กองการศึกษา
- สนับสนุนอาหารกลางวันให้ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็ก
245,000 ศูนย์เด็กเล็กฯกองการศึกษา
- สนับสนุนอาหารเสริมนมให้กบั นักเรียน
494,381 รร.ในพื้นที่ กองการศึกษา
2 โรงเรียน
- สนับสนุนอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
95,810 ศูนย์เด็กเล็กฯกองการศึกษา
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

36,160 ศูนย์เด็กเล็กฯกองการศึกษา

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
2. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กบั เด็กและประชาชนอย่างทั่วถึง
1 ภายใต้แนวทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(1) แนวทางด้านการพัฒนาคนและสังคม
ลาดับที่
7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็ก
สังกัด ศพด.ของอปท.
อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายในการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
8
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์
ตามโครงการส่งเสริมการจัดการด้านดนตรี
9 อุดหนุนโรงเรียนวัดชีแวะ
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนโรงเรียนวัดชีแวะ ตามโครงการ
ส่งเสริมการเล่นดนตรีไทยพื้นบ้าน(กลองยาว)
จ่ายเป็นค่าสนับสนุนโรงเรียนวัดชีแวะ ตามโครงการ
ส่งเสริมการออกกาลังกาย"สุขภาพดี ชีวีมสี ุข"
10 โครงการถวายเทียนพรรษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถ อาคารสถานที่ ของขวัญ
ของชาร่วย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุอนื่ ๆ ฯลฯ
11 โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ดูงาน
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
12 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนา
บุคคลากรทางการศึกษาของศูนย์พัฒนา ศักยภาพพนักงานครูและบุคคลากรทางการศึกษา
เด็กเล็กฯ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
20,000 ศูนย์เด็กเล็กฯกองการศึกษา
40,000

รร.ในพื้นที่ กองการศึกษา

24,800

รร.ในพื้นที่ กองการศึกษา

4,800

รร.ในพื้นที่ กองการศึกษา

20,000

วัดในพื้นที่ กองการศึกษา
ตาบลงิ้วราย

20,000

อบต.งิ้วราย กองการศึกษา

30,000

อบต.งิ้วราย กองการศึกษา

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
2. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กบั เด็กและประชาชนอย่างทั่วถึง
1 แนวทางด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(1)แนวทางด้านการพัฒนาคนและสังคม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

14 สนับสนุนงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช

15 โครงการกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศลิ ป
วัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
16 อุดหนุนโครงการอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน
18 โครงการสนันสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนที่ครอบครัวมีรายได้นอ้ ย
18 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา อาคารสถานที่ ของขวัญ
ของชาร่วย ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุอนื่ ๆ ฯลฯ
เพื่อเป็นค่าสนับสนุนในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(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.
20,000 ตาบลงิ้วราย กองการศึกษา

ที่ทาการ กองการศึกษา
ปกครองส่วน
ส่วนท้องถิน่
จังหวัดลพบุรี
จ่ายในการดาเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศลิ ป 20,000 ตาบลงิ้วราย กองการศึกษา
วัฒนธรรมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
อุดหนุนวัดชีแวะโครงการอุปสมบทพระภิกษุ
30,000 ตาบลงิ้วราย กองการศึกษา
สามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน
เพื่อจ่ายในโครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 10,000 ตาบลงิ้วราย กองการศึกษา
ที่ครอบครัวมีรายได้นอ้ ย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริม
40,000 ตาบลงิ้วราย กองการศึกษา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
รวม

28,000

2,295,951

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
2. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงและปราศจากโรคภัย
2. แนวทางด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข
(1) แนวทางการพัฒนา ด้านคนและสังคม
ลาดับที่
1

2

3
4
5

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(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 ี่ 1-12 อบต.

เป็นค่าจัดซือ้ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น น้ายาต่างๆ
ยาคุมกาเนิดสุนขั และแมว สารเคมีกาจัดตัวแก่ยุงลาย
ทรายอะเบทป้องกันลูกน้ายุงลาย เครื่องวัดน้าฝน ฯลฯ
เงินอุดหนุน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมูที่ 2,4,5,6,7,8,9,10,11 234,395 ตาบลงิ้วราย อบต.
12 จานวนหมูล่ ะ 20,000 บาท และหมูท่ ี่ 1 จานวน
16,940 บาท หมูท่ ี่ 3 จานวน 17,455 บาท
จ้างเหมาสารวจข้อมูลสัตว์และขึน้
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสารวจข้อมูลสัตว์และขึน้
6,000 ตาบลงิ้วราย สานักปลัด
ทะเบียนสัตว์
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 50,000 ตาบลงิ้วราย สานักปลัด
พิษสุนขั บ้า
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็น
จ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็นประโยชน์ 144,000 อบต.งิ้วราย กองสวัสดิการ
ประโยชน์แก่ อบต.
แก่ อบต.เช่น เงินค่าตอบแทนค่าบริบาล
รวม

464,395

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
2. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขต อบต.รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการสร้างรายได้ให้กบั ประชาชน
3. แนวทางด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(1) แนวทางการพัฒนา ด้านคนและสังคม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(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.
จัดทาเวทีประชาคมหมูบ่ า้ น ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาประชาคมหมูบ่ า้ น 10,000 หมูท่ ี่ 1-12 สานักปลัด
ตาบล
โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
20,000 หมูท่ ี่ 1-12 สานักปลัด
โครงการฯ
โครงการท้องถิน่ ไทย รวมใจภภักดิ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
10,000 หมูท่ ี่ 1-12 สานักปลัด
รักพื้นที่สีเขียว
โครงการฯ
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
10,000 หมูท่ ี่ 1-12 สานักปลัด
โครงการฯ
โครงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆในการจัด 90,000 หมูท่ ี่ 1-12 กองสวัสดิการ
ฟื้นฟูเพื่อสร้างอาชีพและรายได้
ฝึกอบรมอาชีพ
โครงการงิ้วรายบ้านน่าอยู่ คลองใส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการงิ้วราย
5,000 หมูท่ ี่ 1-12 สานักปลัด
ใจสะอาด
บ้านน่าอยูค่ ลองใสใจสะอาด
รวม
145,000
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
2. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในเขต อบต.งิ้วรายได้มีการแข่งขันกีฬาและออกกาลังกาย
4 แนวทางด้านนันทนาการและส่งเสริมการเล่นกีฬา
(1) แนวทางด้านการพัฒนาคนและสังคม
ลาดับที่
1

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(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.
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา ส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา 15,000 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จัดตัง้ ชมรมกีฬา
จัดตัง้ ศูนย์กฬี า
รวม
15,000
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

(ผด.02)
2. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสนับสนุนผูป้ ระสบภัยสาธารณะในเขต อบต.งิ้วราย
5 แนวทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) แนวทางด้านการพัฒนาคนและสังคม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ค่าตอบแทนผูป้ ฎิบตั ริ าชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบีย้ เลีย้ ง และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตาม
หน้าที่ของ อบต.งิ้วราย
อานาจหน้าที่ สาหรับใช้เมือ่ จบภัยพิบตั นิ นั้ แล้ว
โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตัง้ จุดบริการประชาชนช่วง
ในช่วงเทศกาล
เทศกาล ออกตรวจร่วมระหว่างตารวจ อปพร.
โครงการอบรมด้านการป้องกันและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าวัสดุดบั เพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ อุปกรณ์ดบั เพลิง
รวม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(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 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
10,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด

50,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด

30,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด

30,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด

20,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด

170,000

(ผด.02)
2. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนในเขต อบต.งิ้วรายปลอดจากยาเสพติด
6. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(1) แนวทางด้านการพัฒนาคนและสังคม
ลาดับที่
1
2

โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมบาบัดฟื้นฟูผตู้ ดิ /ผูเ้ สพ
ยาเสพติด ในระบบสมัครใจ
โครงการหมูบ่ า้ นสีขาวต้านยาเสพติด

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
(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.
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมที่เกีย่ วกับการ 10,000 อบต.งิ้วราย กองสวัสดิการ
บาบัดฟื้นฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมที่เกีย่ วกับการ 10,000 อบต.งิ้วราย กองสวัสดิการ
รณรงค์เกีย่ วกับการต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด
รวม
20,000
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

2. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผดู้ อ้ ยโอกาส และผูส้ ูงอายุได้รับสวัสดิการกันอย่างทั่วถึง
7. แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสุขภาพ
(1) แนวทางด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7

โครงการ/กิจกรรม
จัดให้มเี บีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ
จัดให้มเี บีย้ ยังชีพคนพิการ
จัดให้มเี บีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
9,700,000
2,208,000
24,000
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
หมูท่ ี่1-12
หมูท่ ี่1-12
หมูท่ ี่1-12
หมูท่ ี่1-12

หน่วย
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
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.
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผูส้ ูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผูพ้ ิการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผูป้ ว่ ยเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ
โครงการสูงอายุสัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสูงอายุ
30,000 หมูท่ ี่1-12 กองสวัสดิการ
สัมพันธ์
เงินสมทบระบบประกันสุขภาพ(สปสช.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน 100,000 หมูท่ ี่1-12 สานักปลัด
ระดับตาบล
เงินสมทบกองทุนทดแทน
เพื่อจ่ายเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง
7,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
แทนนายจ้าง เมือ่ ลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย
รวม
#########

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
3. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 1-12 ในเขต อบต.งิ้วราย มีเส้นทางคมนาคมใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว
1. แนวทางด้านเส้นทางคมนาคม ปรับปรุงถนนและสะพาน
(1) แนวทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบหรือแก้ไข
แบบ
ออกแบบและควบคุมงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการออกแบบหรือแก้ไข
แบบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน สาหรับ
เอกชน นิตบิ คุ คล บุคคลภายนอก
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมลงลูกรัง การซ่อม
ลงหินคลุก ถนนในความรับผิดชอบ
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
รวม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
10,000 อบต.งิ้วราย กองช่าง
30,000

อบต.งิ้วราย

กองช่าง

150,000

หมูท่ ี่1-12

กองช่าง

40,000 อบต.งิ้วราย
230,000

กองช่าง

3. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
2. แนวทางด้านไฟฟ้าขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อที่อยูอ่ าศัย
(1) แนวทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้
ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างและเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
รวม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
10,000 หมูท่ ี่1-12 กองช่าง

10,000

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
3. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในเขต อบต.งิ้วราย
3. แนวทางด้านอืน่ ๆ
(1) แนวทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ

รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(ผลผลิต/งบประมาณ)
(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.
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว เสาธง และป้ายศูนย์พัฒนา 1,000,000 อบต.งิ้วราย กองช่าง
เด็กเล็ก อบต.งิ้วราย
รวม
1,000,000

แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
4. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการพัฒนาแหล่งน้า
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ
1. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
(1) แนวทางด้านแหล่งน้า
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการคลองสวย น้าใส คนไทยมี
ความสุข

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมเกีย่ วกับ
โครงการคลองสวย น้าใส คนไทยมีความสุข
รวม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
10,000 หมูท่ ี่1-12 สานักปลัด
10,000

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
1. แนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
(1) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่
1
2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

จัดให้มกี ารเลือกตัง้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตัง้
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพือ่ จ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนา/ทัศนศึกษาดูงานของ
ผูบ้ ริหาร พนักงานฯ
รวม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
100,000 หมูท่ ี่1-12 สานักปลัด
100,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
200,000

5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(1) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ/กิจกรรม
สานักปลัด
เงินเดือน/ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

จ่ายเป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
(นายกฯ/รองนายกฯ)
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งผูบ้ ริหาร จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งผูบ้ ริหาร
เงินค่าตอบแทนพิเศษผูบ้ ริหาร
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษผูบ้ ริหาร
เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ
จ่ายเป็นเงินค่าตอยแทนสมาชิกสภาฯ
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
514,080 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
42,120
42,120
86,400
2,232,000
3,210,770

อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(1) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงการ/กิจกรรม
สานักปลัด
เงินที่จ่ายเพิ่มให้พนักงานส่วนตาบล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

จ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ(เงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพให้แก่พนักงาน)
เงินประจาตาแหน่งนักบริหารงาน อบต. จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งนักบริหารงาน อบต.
ค่าจ้างลูกจ้างประจา
จ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจา
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนัก
งานจ้างทั่วไป
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็น
จ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็นประโยชน์
ประโยชน์แก่ อบต.
แก่ อบต.เช่น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตัง้
ค่าตอบแทนปฏิบตั งิ านนอกเวลา
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ค่าเช่าบ้าน
จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าจ้างเหมาบริการ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทาความ
สะอาดอาคารและสถานที่ราชการรักษาความปลอดภัย
ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ ค่าเข้าปกหนังสือ
ค่าโฆษณา และอืน่ ๆ

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
121,200 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
168,000
250,920
2,244,100
220,140

อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

100,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
5,000
264,000
20,000
960,000

อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

100,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(1) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.

สานักปลัด
18 รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองพิธีการ

60,000

19

100,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด

20
21
22
23
24
25
26
27
28

จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ค่ารับรองในการประชุมสภาฯค่าใช้จ่ายในทางศาสนพิธี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลง
ทะเบียน ค่าเบีย้ เลีย้ ง และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ
จ่ายค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จ่ายค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่ ๆ
ค่าวัสดุสานักงาน
จ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
จ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและมันหล่อลืน่
จ่ายเป็นค่าเชือ้ เพลิงและน้ามันหล่อลืน่
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จ่ายเป็นค่าวัสดุสาหรับใช้เกีย่ วกับการโฆษณาและเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
ค่าวัสดุยานพาหนะขนส่ง
จ่ายเป็นค่าวัสดุและยานพาหนะขนส่ง
ค่าวัสดุอนื่ ๆ
จ่ายค่าจัดซือ้ วัสดุอนื่ ๆที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุ
ในกลุม่ ใดๆได้
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับ อบต. ศพด. และระบบ
ประปาหมูบ่ า้ น

อบต.งิ้วราย สานักปลัด

50,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด

80,000
40,000
30,000
200,000
10,000

อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย

40,000
10,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด
อบต.งิ้วราย สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

480,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(1) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่
29
30
31
32
33
34

โครงการ/กิจกรรม
สานักปลัด
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ
ดวงตราไปรษณีย์
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสารองจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจารจร

35 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
36 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
37 เงินช่วยพิเศษ
38 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
39 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
40 ครุภณ
ั ฑ์ยานพหนะและขนส่ง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จ่ายเพื่อเป็นค่าโทรศัพท์ อบต.
จ่ายเป็นค่าเกีย่ วกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตตาบล
จ่ายค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ดวงตราไปรษณีย์
ค่าธนาณัติ
จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จ่ายเพื่อเป็นเงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกีย่ งกับการ
จารจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักสวัสดิการชุมชน
จ่ายเป็นเงินสมทบบาเหน็จบานาญข้าราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนท้องถิน่
ผูร้ ับบานาญ ลูกจ้างและพนักงานถึงแก่ความตาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีท้ างาน จานวน 2 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
5,000
15,000
5,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด
อบต.งิ้วราย สานักปลัด
อบต.งิ้วราย สานักปลัด

140,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
149,602 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
20,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
40,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
168,672 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
5,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด

6,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
22,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด
868,000 อบต.งิ้วราย สานักปลัด

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(1) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

สานักปลัด
41 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล ฯ
42 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรเชือ่ ถือได้หรือสถาบันที่เป็น
กลางสารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน
เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบตั กิ ารร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน

5,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด

20,000

อบต.งิ้วราย สานักปลัด

รวม

#########

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(2) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กองคลัง
1 ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็น
จ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็นประโยชน์
ประโยชน์แก่ อบต.
แก่ อบต.และเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพิเศษ
2 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
3 ค่าเช่าบ้าน
จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล
4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
5 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
จ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
6 รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลง
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ทะเบียน ค่าเบีย้ เลีย้ ง
7 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผมู้ หี น้าที่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอบรมให้
ชาระภาษี
ความรู้แก่ผมู้ หี น้าที่ชาระภาษี
8 โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการออกบริการ
ความรับผิดชอบของ อบต.
จัดเก็บภาษีในพื้นที่ความรับผิดชอบ อบต.
9 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
10 ค่าวัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจักหาวัสดุสานักงาน
11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
12 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
รวม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
10,000

อบต.งิ้วราย กองคลัง

5,000
96,000
20,000
10,000
70,000

อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย

5,000

อบต.งิ้วราย กองคลัง

5,000

อบต.งิ้วราย กองคลัง

20,000
30,000
15,000
286,000
572,000

อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(3) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กองช่าง
1 เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
2 เงินประจาตาแหน่ง
จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง ผอ.กองช่าง
3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง
4 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว
5 ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็น
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้ จัดจ้าง
ประโยชน์แก่ อบต.
คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการตรวจฯ
6 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
7 ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล
8 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
9 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ
10 รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่
ลงทะเบียน ค่าเบีย้ เลีย้ ง
11 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
749,840
42,000
138,000
21,420
30,000

อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

5,000
48,000
20,000
20,000
30,000

อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

30,000

อบต.งิ้วราย

กองช่าง

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(3) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่
12
13
14
15
16

โครงการ/กิจกรรม
กองช่าง
ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้ในสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่ สร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์
รวม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
10,000
100,000
80,000
10,000
22,000
1,356,260

อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย
อบต.งิ้วราย

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(4) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่
1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม
กองการศึกษา
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล 2 อัตรา
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจาตาแหน่ง ผอ.กองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ 1 อัตรา
5 ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต.
ประโยชน์แก่ อบต.
6 ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล
7 รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่างลง
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอืน่
ทะเบียน ค่าเบีย้ เลีย้ ง
8 วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงาน เช่น แบบพิมพ์
9 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสาหรับศูนย์ฯ
10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก
11 ค่าบริการสือ่ สารและโทรคมนาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เกีย่ วกับการบริการทาง
ด้านโทรคมนาคม ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าเว็บไซต์
ประจา ศพด.

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
574,000
42,000
152,900
15,180

อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
อบต.งิ้วราย กองการศึกษา

20,000

อบต.งิ้วราย กองการศึกษา

5,000

อบต.งิ้วราย กองการศึกษา

30,000

อบต.งิ้วราย กองการศึกษา

20,000
30,000
20,000
10,000

อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
อบต.งิ้วราย กองการศึกษา

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(4) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่
12
13
14
15
16

โครงการ/กิจกรรม
กองการศึกษา
เงินเดือนพนักงาน(ครูผดู้ แู ลเด็ก )
เงินวิทยฐานะ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

17 ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
18 ค่าครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
19 ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
20 ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
21 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
22 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
23 ครุภณ
ั ฑ์อนื่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ครูผดู้ แู ลเด็ก 2 อัตรา
547,590 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะให้กบั ครูผดู้ แู ลเด็ก
59,500 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
20,000 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
เพื่อเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีท้ างาน จานวน 4 ตัว
12,000 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 51,200 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
แบบตัง้ พื้น หรือแบบแขวน จานวน 1 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ตูเ้ หล็กแบบ 2 บาน
5,500 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ โต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก
24,000 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
(3.5ฟุต) จานวน 4 ตัว
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 4 ตัว
23,000 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องกรองน้า จานวน 1 เครื่อง 20,000 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
44,000 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
และจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
8,600 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
ติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์จานวน 2 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องเล่นกลางแจ้งพร้อมติดตัง้
250,000 อบต.งิ้วราย กองการศึกษา
รวม
1,984,470

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
5. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหารและการมีสว่ นร่วม
- วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาและการบริหาร
2. แนวทางด้านการบริหาร จัดบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพตรวจสอบได้
(5) แนวทางด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.

กองสวัสดิการสังคม
เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
908,300
เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าประจาตาแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม 42,000
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็นประโยชน์
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็นประโยชน์ 10,000
แก่ อบต.
แก่ อบต.และเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพิเศษ
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
5,000
ราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล
75,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
10,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่ บริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่างๆ
20,000
รายจ่ายเกีย่ วเนือ่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่างลง
35,000
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายในหมวดอืน่
ทะเบียน ค่าเบีย้ เลีย้ ง
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน
10,000
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสานักงาน เช่น แบบพิมพ์
20,000
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก 20,000
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
22,000
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
4,300
ติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์จานวน 1 เครื่อง
รวม
1,181,600

อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองวสัสดิการ
อบต.งิ้วราย กองการศึกษา

(ผด.02)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
6. ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
1. แนวทางด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
(1) แนวทางด้านการพัฒนาและอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อม
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการรักน้า รักป่า รักแผ่นดิน

2

กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมโครงการ
รักน้า รักป่า รักแผ่นดิน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมโครงการ
อนุรักษ์พันธึกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รวม

งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
(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.
5,000 หมูท่ ี่ 1-12 สานักปลัด
10,000

15,000

หมูท่ ี่ 1-12 สานักปลัด

ด.02)

ด.02)

ด.02)

ด.02)

ด.02)

ด.02)

ด.02)

ด.02)

ด.02)

ด.02)

ด.02)

ด.02)

ด.02)

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ
1.1 แนวทำงด้ำนส่งเสริมอำชีพและรำยได้

รวม

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
จำนวนงบประมำณ
โครงกำรทัง้ หมด

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร
สำนักงำนปลัด

1

0.6

40,000

0.1

1

0.6

40,000

0.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคนและสังคม
2.1 แนวทำงด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
2.2 แนวทำงด้ำนสำธำรณสุข
2.3 แนวทำงด้ำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
2.4 แนวทำงด้ำนนันทนำกำรและส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ
2.5 แนวทำงด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
2.6 แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
2.7 แนวทำงด้ำนสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์

รวม

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
จำนวนงบประมำณ
โครงกำรทัง้ หมด

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร
กองกำรศึกษำ
สำนักงำนปลัด
กองสวัสดิกำร
กองกำรศึกษำ
สำนักงำนปลัด
สำนักงำนปลัด
กองสวัสดิกำร

18
5
6
1
6
2
7

11.0
3.1
3.7
0.6
3.7
1.2
4.3

2,295,951
464,395
145,000
15,000
170,000
20,000
12,119,000

6.6
1.3
0.4
0.0
0.5
0.1
34.6

45

27.6

15,229,346

43.5

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
3. ยทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แนวทำงด้ำนเส้นทำงคมนำคม ปรับปรุงถนน
และสะพำน
3.2 แนวทำงด้ำนไฟฟ้ำ ขยำยเขตและไฟฟ้ำสำธำรณะ
3.3 แนวทำงด้ำนอื่นๆ (สำธำรณูปกำร)

รวม

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
จำนวนงบประมำณ
โครงกำรทัง้ หมด

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

4

2.5

230,000

0.7

กองช่ำง

1
1

0.6
0.6

10,000
1,000,000

0.0
5.4

กองช่ำง
กองช่ำง

6

3.7

1,240,000

6.1

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
4. ยทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาแหล่งน้า
4.1 แนวทำงกำรพัฒนำแหล่งน้ำเพือ่ กำรเกษตร

รวม

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
จำนวนงบประมำณ
โครงกำรทัง้ หมด

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร
กองช่ำง

1

0.6

10,000

0.0

1

0.6

10,000

0.0

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง การบริหารและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
5.1 แนวทำงด้ำนกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรงำน
5.2 แนวทำงด้ำนจัดบริกำรทีร่ วดเร็ว มีคุณภำพ
ตรวจสอบได้
สำนักงำนปลัด
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำ
กองสวัสดดิกำร
รวม

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
จำนวนงบประมำณ
โครงกำรทัง้ หมด

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

2

1.2

200,000

0.6

สำนักงำนปลัด

42
12
16
23
13

25.8
7.4
9.8
14.1
8.0

13,150,124
572,000
1,356,260
1,984,470
1,181,600

37.6
1.6
3.9
5.7
3.4

สำนักงำนปลัด
กองคลัง
กองช่ำง
กงอกำรศึกษำ
กองสวัสดิกำร

108

66.3

18,444,454

52.7

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลงิ้วราย
ยุทธศำสตร์/แนวทำง
6. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
6.1 แนวทำงด้ำนกำรพัฒนำและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

รวม
รวมทัง้ สิ้น

จำนวนโครงกำร
ทีด่ ำเนินกำร

คิดเป็นร้อยละของ
จำนวนงบประมำณ
โครงกำรทัง้ หมด

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินกำร

สำนักงำนปลัด

2

1.2

15,000

0.0

2
163

1.2
100.00

15,000
34,978,800

0.0
103

