แผนดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลนาแขม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62

องคการบริหารสวนตําบลนาแขม
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
สํานักงานปลัด อบต.
งานนโยบายและแผน

โทร. ๐-๔๒ ๘7-0๐46

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕
48 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรีบดําเนินการวางแผนพัฒนา แผนดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบล ประจําป- ๒๕62 เลมนี้ เป1นแผนพัฒนาที่ตอเนื่องจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป-พ.ศ.2561-2564
และมีความสัมพันธกับเอกสารงบประมาณรายจายประจําป- กลาวคือ เป1นการนําแผนงานโครงการที่กําหนดไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป- พ.ศ.2561-2564 มาพิจารณาดําเนินการสําหรับ ป- ๒๕62 โดยการจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นหลักการพัฒนาเพื่อนํามาคัดเลือกและจัดทํารายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ใน
ลักษณะที่ จะนําไปบรรจุไวในเอกสารงบประมาณรายจายประจําป- และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเ มื่อไดรั บ
งบประมาณประจํ า ป- ๒๕62 เลมนี้ ไดดํ า เนิ น การตามขั้ น ตอนตามแนวทางของกรมการปกครอง ตั้ งแตการ
เตรียมการ การเก็บรวบรวมขอมูล การทบทวนปAญหาความตองการของประชาคมหมูบาน/ตําบล การจัดทําราง
แผนพัฒนาตลอดจนขั้นตอนตอนสุดทาย การอนุมัติและการประกาศใชแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ประจําป- ๒๕62
ทั งนี้ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลนาแขม สามารถใชเป1 น เครื่ องมื อในการปฏิ บั ติ งานที่ จ ะชวยใหการ
ดําเนินการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปDาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งระยะเวลา บุคลากร วัสดุ
อุปกรณ และงบประมาณ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดอยาง
แทจริง

(นายธนชิต สุพรหมอินทร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแขม

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ บทนํา
๑.๑ บทนํา
๑.๒ วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๑.๔ ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
๒.๑ บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ภาคผนวก
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพุดซา

๒
๒
๓
๓
๖
๙

สวนที่ 1
บทนํา

สวนที่ 1 บทนํา
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๒ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนสามป และแผน
ดําเนินงาน ซึ่งแผนดําเนินงานนั้นเปนการวางแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ใหเกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกราย
ละเอียดตาง ๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน จะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
"แผนการดําเนินงาน" หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น
เพื่อเปนการปฏิบัติตาม ขอ ๒๖ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เปนผู
รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผน
ดําเนินงานโดยแผนดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม ของปงบประมาณนั้นหรือภาย
ในสามสิบวันนับแตวันที่อนุมัติ ใหเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามป เพื่อใหดําเนินโครงการใน
ปงบประมาณนั้น การแกไขแผนดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน
๑) เพื่อใหทราบถึงลักษณะของแผน ความหมาย วัตถุประสงค ขั้นตอนในการดําเนิน
การและประโยชนของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๒) เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดําเนิน
การจริงทั้งหมด
๓) เพื่อเปนการนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

-๒ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
๑) ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจะมี
ทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง และที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ โดย
ขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด อําเภอ
แบบบูรณาการ
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับ ยุทธศาสตรและแผนงานของ
ทองถิ่นที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล โดยมีเคาโครงแผนการดําเนิน
งาน 2 สวนคือ
สวนที่ ๑ บทนํา
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
๓) ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อประกาศใช การประกาศแผนการดําเนินงานใหองคการ
บริหารสวนตําบล จัดทําประกาศขององคการบริหารสวนตําบลเรื่อง แผนการดําเนินงานพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลประจําป เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้นอีกดวย
*********************************************

สวนที่ ๒
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

สวนที่ ๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
เพื่อใหทราบถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ในปงบประมาณ
นั้น ๆ ซึ่งจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของทองถิ่น
ตอไป
องคประกอบ ประกอบดวย
๑) บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
โดยมีรายละเอียดบัญชีสรุปและบัญชีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

สวนที่ ๒
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม
คิดเปนรอยละ จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละ
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
จํานวน
ของ
ของโครงการ
โครงการที่
งบประมาณ
ทั้งหมด
ดําเนินการ
ทั้งหมด

ผด.๑

หนวยดําเนินการ

1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสราง
พื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

18

17.31

18

17.31

2,325,400

10.50

1

0.96

70,000

0.32

สํานักปลัด

6

5.77

72,550

0.33

สํานักปลัด

1

0.96

10,000

0.05

สํานักปลัด

4

3.85

215,000

0.97

สํานักปลัด

5

4.81

13,219,200

59.71

สํานักปลัด

17

16.35

13,586,750

61.38

สํานักปลัด

2,325,400

10.50

กองชาง

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2แผนงานสังคมสงเคราะห
2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานงบกลาง
รวม

2

คิดเปนรอยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

27

25.96

2,006,500

27

25.96

2,006,500

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

1

0.96

5,000

0.02

สํานักปลัด

4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2

1.92

90,000

0.41

สํานักปลัด

3

2.88

95,000

0.43

5.1แผนงานการศึกษา

7

6.73

3,032,000

13.70

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

11
18

10.58
17.31

141,800

0.64
14.34

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการ
สาธารณะแกประชาชน
3.1แผนงานบริหารทั่วไป
รวม

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา

รวม
5. ยุทธศาตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่นและภูมิปญญาของทองถิ่น

3,173,800

กองการศึกษาฯ

3

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

6. ยุทธสาสตร การปองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1แผนงานรักษาความสงบภายใน
6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
7. ยุทธศาสตร การพัฒนานาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
7.1แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
รวม ยุทธศาสตร 1-7

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละ
ของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

13

12.50

1,305,000

5.89

สํานักปลัด

6

5.77

85,000

0.38

สํานักปลัด

19

18.27

1,390,000

6.27

2

1.92

15,000

0.01

2

1.92

15,000

0.01

104

100.00

22,139,400

100

สํานักปลัด

4

ภาคผนวก

แบบ ผด.2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินงาน รับผิดชอบ 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 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน หมูที่ 1

กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.00
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15
เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 120 ตาราง
เมตร)

69,600

หมูที่ 1

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน หมูที่ 4

กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.00
เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15
เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 105 ตาราง
เมตร)

60,900

หมูที่ 4

กองชาง
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1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน หมูที่ 5

กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 4.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร)

234,000

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน หมูที่ 2

กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.00
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15
เมตร (พื้นที่ไมนอยกวา 120 ตาราง
เมตร)

69,600

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน หมูที่ 7

กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.00
เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร)

69,600

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมูที่ 5

กองชาง

หมูที่ 2

กองชาง

หมูที่ 7

กองชาง
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1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงานที่ พ.ศ.2561
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน หมูที่ 6

กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 4.00
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร)

234,000

หมูที่ 6

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน หมูที่ 7

กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.00
เมตร ยาว 18.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 54 ตารางเมตร)
)

31,300

หมูที่ 7

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบาน หมูที่ 8

กอสรางถนนคอนกรีต กวาง 3.00
เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 285 ตารางเมตร)

165,000

หมูที่ 8

กองชาง
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1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการเสริมผิวแอสฟลท
ภายในหมูบาน หมูที่ 1

เสริมผิวแอสฟลท กวาง 4.00 เมตร
ยาว 194.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 776 ตารางเมตร)

200,000

หมูที่ 1

กองชาง

10 โครงการเสริมผิวแอสฟลท
ภายในหมูบาน หมูที่ 2

เสริมผิวแอสฟลท กวาง 4.00 เมตร
ยาว 98.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 392 ตารางเมตร)
กวาง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร
หนา 0.03 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 392 ตารางเมตร)

99,700

หมูที่ 2

กองชาง
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1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.261
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการเสริมผิวแอสฟลท
ภายในหมูบาน หมูที่ 3

เสริมผิวแอสฟลท กวาง 4.00 เมตร
ยาว 120.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 480 ตารางเมตร)

125,000

หมูที่ 3

กองชาง

12 โครงการเสริมผิวแอสฟลท
ภายในหมูบาน หมูที่ 4

เสริมผิวแอสฟลท กวาง 3.00 เมตร
ยาว 129.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 387 ตารางเมตร)

98,400

หมูที่ 4

กองชาง

13 โครงการเสริมผิวแอสฟลท
ภายในหมูบาน หมูที่ 4

เสริมผิวแอสฟลท กวาง 3.00 เมตร
ยาว 75.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 225 ตารางเมตร)

57,200

หมูที่ 4

กองชาง

14 โครงการเสริมผิวแอสฟลท
ภายในหมูบาน หมูที่ 9

เสริมผิวแอสฟลท กวาง 5.00 เมตร
ยาว 50.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
(พื้นที่ไมนอยกวา 250 ตารางเมตร)

63,600

หมูที่ 9

กองชาง
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1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.261
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงานที่
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการกอสรางปายและ
รั้วสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการกอสรางปายและรั้วสํานักงาน

400,000

หมูที่ 7

กองชาง

16 โครงการปรับปรุงตอเติม
หองกองชาง

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการโครงการปรับปรุงตอเติมหอง
กองชาง

120,000

หมูที่ 7

กองชาง

17 โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารศูนยบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนย
บรรเทาสาธารณภัย

160,000

หมูที่ 7

สํานักปลัด
กองชาง

18 โครงการกอสรางรอง
ระบายน้ําพรอมวางทอ
ขนาด ๐.๓๐ เมตร

รองระบายน้ําพรอมวางทอขนาด๐.๐๓
เมตรบานหวยหรายหมู ๙

67,500

หมูที่ ๙

กองชาง

รวม

2,325,400
10

2 ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหกับชุมชน
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
แบบ ผด.2
ที่

โครงการ

1

คาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม/สัมมนา

2

3

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนในการ
ฝกอบรม/สัมมนา

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
โครงการคายคุณธรรมนํา
เด็กและเยาวชนสูครอบครัว ตามโครงการคายคุณธรรม
นําเด็กและเยาวชนสู
อบอุน
ครอบครัวอบอุน
โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริม
อาชีพผูสูงอายุ(ศพส.)

เพื่อดําเนินการตามโครงการ
จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมอาชีพ
ผูสูงอายุ(ศพส.)

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หนวย
งานที่
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70,000

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต. นาแขม

15,000

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต. นาแขม

20,000

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต. นาแขม
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ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งานที่
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

5,000

ตําบล
นาแขม

เพื่อจายเปนคาดําเนิน
โครงการรวมใจ หวงใย
ผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
ตามโครงการสงเสริม
สุขภาพและนันทนาการผู
พิการ/ทุพพลภาพ

14,550

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต. นาแขม

4,500

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต. นาแขม

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการสนับสนุนกลุม
องคกรสตรีและเครือขาย
แมบานรวมงานวันสตรี

13,500

ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด

4

โครงการยุติความรุนแรงตอ เพื่อจายเปนคาดําเนิน
เด็กสตรีและบุคคลใน
โครงการยุติความรุนแรง
ครอบครัว ครอบครัวอบอุน ตอเด็กสตรีและบุคคลใน
เขมแข็ง
ครอบครัว ครอบครัว
อบอุนเขมแข็ง

5

โครงการรอยรวมใจ หวงใย
ผูสูงอายุ

6

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และนันทนาการผูพิการ/
ทุพพลภาพ

7

โครงการสนับสนุนกลุม
องคกรสตรีและเครือขาย
แมบานรวมงานวันสตรี
สากลแหงชาติ
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2 ยุทธศาสตร การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหกับชุมชน
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
8

9

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
โครงการฝกอบรมการ
ประหยัดพลังงานลดภาวะ ตามโครงการประหยัด
โลกรอนผอนภาระประชาชน พลังงานลดภาวะโลกรอน
ผอนภาระประชาชน
2.4 แผนงานสาธารณสุข
โครงการปองกันและแกไข เพื่อเปนคาจัดทําวารสาร
โรคไขหวัดนก
โปสเตอรรณรงค คาวิทยากร
คาอาหารารปองกันและ
แกไขโรคไขหวัดนก

10 โครงการรณรงคปองกันโรค เพื่อจายเปนคาจัดงาน
พิษสุนัขบาและลดความ
โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
เสี่ยงจากการถูกสุขนัขกัด
พิษสุนัขบาและลดความ
เสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด
คาอาหาร เครื่องดื่ม แก
วิทยากร อาสาปศุสัตวและ
ประชาชนที่นําสุนัขของ
ตนเองมาขอรับบริการ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งานที่
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานัดปลัด
อบต. นาแขม

10,000

ตําบล
นาแขม

5,000

ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด

20,000

ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด

13

ที่

โครงการ

11 โครงการสงเสริมหญิงชาย
วัยทองดําเนินชีวิตทางกาย
จิตใจดีมีความสุข

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
ตามโครงการสงเสริมหญิง
ชายวัยทองดําเนินชีวิตทาง
กายจิตใจดีมีความสุข

12 อุดหนุนโครงการ
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

10,000

ตําบล
นาแขม

180,000

ตําบล
นาแขม

หนวย
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
งานที่
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

สํานักปลัด

14

2.5 แผนงานงบกลาง
13 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนเบี้ยผูสูงอายุ

9,199,200

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต. นาแขม

14 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคน
พิการ

3,600,000

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต. นาแขม

15 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคน
พิการ

90,000

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

เพื่อจายเปนคาดําเนิน
16 สงเสริมสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชนโดยยึดหลัก โครงการรวมใจ หวงใย
ประขาขนออม 1 สวน อปท. ผูสงู อายุ
1 สวน

200,000

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

17 เงินสมทบงบประมาณระบบ สมทบงบประมาณระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่น สปสช.
ทองถิ่น

130,000

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

รวม

15

แบบ ผด.๒

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

โครงการ Big Cleaning Day
ตําบลนาอยูผูคนนารัก
เศรษฐกิจนาแขมคึกคัก อนุ
1 รักษษวัฒนธรรมนําสูสังคม
อาเซียน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
โครงการ Big Cleaning Day
ตําบลนาอยูผูคนนารัก เศรษฐกิจ
นาแขมคึกคัก อนุรักษษ
วัฒนธรรมนําสูสังคมอาเซียน

งบประมาณ
20,000

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงาน
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื้นที่ตําบล
นาแขม

2 โครงการการจัดตั้งศูนยขอมูล เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ขาวสารและอบรมใหความรู การจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและ
อบรมใหความรูตามพรบ. ขอมูล
ตามพรบ. ขอมูลขาวสาร
ขาวสาร

15,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด
อบต.
นาแขม

3 โครงการจัดทําเวปไซด
อบต.นาแขม

30,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด
อบต.
นาแขม

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดทําเวปไซด อบต.
นาแขม

16

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

6 โครงการน้ําคือชีวิต ศาสตร
พระราชาสูแปลงเกษตร
ผสมผสาน

แบบ ผด.๒

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการดําเนินการ
โครงการน้ําคือชีวิต
ศาสตรพระราชาสูแปลงเกษตร
ผสมผสาน

7 โครงการเขารวมงานรัฐพิธี เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการเขารวมงานรัฐพิธี
ตางๆ

งบประมาณ
10,000

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงาน
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตําบล
นาแขม

10,000 อบต.นาแขม

8 โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ

2,500

ตําบล
นาแขม

9 โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางและลูกจาง

โครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมสําหรับผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่นพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางและลูกจาง

20,000

ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด
อบต.
นาแขม

อบต.

สํานักปลัด
อบต.
นาแขม
สํานักปลัด
อบต.
นาแขม

17

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

แบบ ผด.๒

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

11 โครงการอบรมกฎหมาย
ทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการอบรมกฎหมาย
ทองถิ่นสมาชิกสภาทองถิ่น

12 โครงการอบรมใหความรูใน
การจัดทําแผนพัฒนาตําบล
และประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลนาแขม/
แผนชุมชน/แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
อบรมใหความรูในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบลและประชาคม
จัดทําแผนพัฒนาตําบลนาแขม/
แผนชุมชน/แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

งบประมาณ
20,000

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงาน
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด
อบต.
นาแขม

15,000

ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด
อบต.
นาแขม

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการอบรมเชิง
การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัตกิ าร การพัฒนาศักยภาพ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
การปฏิบัติงานของพนักงาน

20,000

ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด
อบต.
นาแขม

14 โครงการสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขตามแหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย

10,000

ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด
อบต.
นาแขม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการตาม
โครงการสนับสนุนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามแหงรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย

18

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

แบบ ผด.๒

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
15 โครงการสงเสริมสนับสนุน
บริหารจัดการขยะอยางยั่งยืน โครงการสงเสริมสนับสนุนบริหาร
จัดการขยะอยางยั่งยืนในตําบล
ในตําบล

งบประมาณ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงาน
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ 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.นาแขม สํานักปลัด

16 โครงการปลูกตนไมเพื่อ
อนุรักษสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการปลูกตนไมเพื่ออนุรักษ
สิ่งแวดลอม

5,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

17 โครงการสงเสริมความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับการ
อนุรักษทรัพยากรน้ํา

เพื่อจายเปนคาดําเนอนการตาม
โครงการสงเสริมความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา

10,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

18 โครงการเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพวรางกูรฯ
19 โครงการเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตตพระบรมราชินีนาถ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพว
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตตพระบรมราชินีนาถ

5,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

5,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

19

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

แบบ ผด.๒

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงาน
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

20 โครงการพระราชดําริเศรษฐิ
กิจพอเพียงปลูกตนไม

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริเศรษฐิกิจ
พอเพียงปลูกตนไม

21 อุดหนุนโครงการขับเคลื่อน
กระบวนการผูประสานพลัง
แผนดิน 25 ตาสับปะรดศูนย
ปฏิบัติการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด

เพื่ออุดหนุนโครงการขับเคลื่อน
กระบวนการผูประสานพลัง
แผนดิน 25 ตาสับปะรดศูนย
ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติด

20,000

อําเภอ
เมืองเลย

สํานักปลัด

22 อุดหนุนโครงการขับเคลื่อน
การดําเนินงานศูนยเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

เพื่ออุดหนุนโครงการขับเคลื่อน
การดําเนินงานศูนยเรียนรู
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

10,000

อําเภอ
เมืองเลย

สํานักปลัด

23 อุดหนุนโครงการประกวด
หมูบานพัฒนาดีเดนภายใต
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่ออุดหนุนโครงการประกวด
หมูบานพัฒนาดีเดนภายใต
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

10,000 อําเภอเมือง
เลย

สํานักปลัด

20

3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

แบบ ผด.๒

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

24 โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

25 คาสาธารณูปโภคภายใน
ํ ั
สํานักงาน

- คาไฟฟา
- คาโทรศัพท

งบประมาณ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงาน
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

1,045,000 อบต.นาแขม

กองคลัง
อบต.นาแขม

- คาไปรษณีย
- คาบริการทางดานโทรคมนาคม
- คาน้ําประปา
21

ที่

โครงการ

26 คาใชจายจัดหาวัสดุอุปกรณ
สําหรับใชในการปฎิบัติงาน

27 คาบํารุงรักษา/ซอมแซม/
ปรับปรุงทรัพยสินตาง ๆ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุงานบานงานครัว
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- วัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุกอสราง
- วัสดุการเกษตร
ฯลฯ
- คาบํารุงรักษา / ซอมแซม/
ปรับปรุง ครุภัณฑ เชน รถยนต
 / ซอมแซม /
- คาบํารุงรักษา
ปรับปรุง ที่ดินและสิ่งกอสราง
เชน อาคารที่ทําการ อบต.ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง

งบประมาณ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
สถานที่ หนวยงาน
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

446,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด/
สวนการคลัง
/กองชาง/
กอง
การศึกษา
อบต.นาแขม

230,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด/
นการคลัง
/กองชาง/
กอง
การศึกษาฯ

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ
รวม

2,006,500

22

แบบ ผด.๒

ยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
สองขางทาง

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2 โครงการเขารวมการแขงขัน เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
กีฬาเยาวชน ประชาชนตาน โครงการเขารวมการแขงขันกีฬา
เยาวชน ประชาชนตานยาเสพติด
ยาเสพติด
3 โครงการฝกทักษะการเลน
กีฬาใหกับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนในเขตตําบล
นาแขม

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการฝกทักษะการเลนกีฬา
ใหกับเด็กเยาวชนและประชาชน
ในเขตตําบลนาแขม
รวม

สถานที่
งบประมาณ
ดําเนินงาน

พ.ศ.2562
หนวยงาน พ.ศ.2561
ที่
รับผิดชอบ 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 อบต.นาแขม สํานักปลัด
อบต.
นาแขม
อบต.นาแขม

กอง
การศึ
กษาฯ
50,000
อบต.
นาแขม
40,000 อบต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
อบต.
นาแขม
95,000
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5. ยุทธศาตร การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปญญาของทองถิ่น
5.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตาม
โครงการวันเด็กแหงชาติ

2 โครงการจัดทําขอมูลดาน

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตาม
ปราชญชาวบานและภูมิปญญา โครงการจัดทําขอมูลดาน
ปราชญชาวบานและภูมิปญญา
ทองถิ่น
ทองถิ่น

3 โครงการรักการอาน

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการรักการอาน

4 โครงการกอสรางรั้วศูนยเด็กเล็ก เพื่อจายตามโครงการกอสรางรั้ว
ศูนยเด็กเล็ก

งบประมาณ
10,000

สถานที่
ดําเนินงาน
ศพด.
ต.นาแขม

หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ที่
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
.
.
.
กอง
การศึกษาฯ

6,000 ตําบลนาแขม

กอง
การศึกษาฯ

4,000 ตําบลนาแขม

กอง
การศึกษาฯ

250,000

ศพด.อบต.
นาแขม

แบบ ผด.๒

กอง
การศึกษาฯ
/กองชาง
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5.1แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

5 โครงการจัดแหลงเรียนรูชุมชน เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตาม
โครงการจัดแหลงเรียนรูใน
ชุมชนใหเด็กและเยาวชนใน
ตําบลนาแขม

งบประมาณ

แบบ ผด.๒

หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
5,000 ศพด.อบต.นา
กอง
แขม
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
สถานที่
ดําเนินงาน

6 คาอาหารเสริม(นม)

เพื่อจายเปนคา จัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)พาสเจอไรซ หรือยู
เอชทีใหแกเด็กเล็กเด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียนชั้นประถมปที
1-6 ของ สพฐ.ในเขตบริการของ
อบต.นาแขม

1,085,000

กอง
รร.ในเขต
พื้นที่ต.นา การศึกษาฯ
แขมและศพ ต.นาแขม
ด.ต.นาแขม

7 คาอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่ตําบลนาแขม

เพื่อจายเปนคาคาอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่
ตําบลนาแขม

1,672,000

รร.ในเขต
กอง
พื้นที่ต.นาแขม การศึกษาฯ
ต.นาแขม
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5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

แบบ ผด.๒

สถานที่
ดําเนินงาน

หนวยงาน พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม

8 โครงการฝกอบรมครูผูดูแลเด็ก
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตาม
โครงการฝกอบรมครูผูดูแลเด็ก
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ศึกษานอกสถานที่ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

5,000

ครูศูนยเด็ก
เล็กอบต.
นาแขม

9 โครงการอรบรมคุณธรรม
จริยธรรมใหเด็กและเยาวชนใน
ตําบลนาแขม
10 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาสําหรับ ศพด.
4 แหง

เพื่อจายตามโครงการอรบรม
คุณธรรมจริยธรรมใหเด็กและ
เยาวชนในตําบลนาแขม
เพื่อจายตามโครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษา
สําหรับ ศพด. 4 แหง

10,000

อบต.
นาแขม

สวน
การศึกษาฯ

67,800

อบต.
นาแขม

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด.๒
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

พ.ศ.2562
หนวยงาน พ.ศ.2561
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ

11 โครงการทําบุญตักบาตรวันพระ เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ทําบุญตักบาตรวันพระ

3,000

อบต.
นาแขม

12 โครงการสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

5,000

อบต.
นาแขม

13 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
สําคัญตาง ๆ
ตาง ๆ

3,000

อบต.
นาแขม

กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม

14 โครงการสงเสริมบุญประจําป

5,000

อบต.
นาแขม

กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม

เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการสงเสริมบุญประจําป

กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
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แบบ ผด.๒
5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

15 โครงการจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมงานประเพณี
สงกรานต

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
งานประเพณีสงกรานต

10,000

อบต.
นาแขม

16 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่อจายโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

20,000

อบต.
นาแขม

3,000

อบต.นาแขม

17 โครงการถวายเทียนพรรษา เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการถวายเทียนพรรษา
18 โครงการบุญซําฮะ

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการบุญซําฮะ
รวม

พ.ศ.2562
หนวยงาน พ.ศ.2561
ที่
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม

กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม
10,000 อบต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ
3,173,800
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6. ยุทธสาสตร การปองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 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 โครงการตอตานยาเสพติดโลก เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการวันตอตานยาเสพติด
โลก

5,000 อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
2 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงป โครงการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงป
ใหม
ใหม

30,000 อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

30,000 อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการปองกันและแกไข
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต

แบบ ผด.๒
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แบบ ผด.๒
6. ยุทธสาสตร การปองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

4 โครงการวันงดสูบบุหรี่โลก

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจัดรณรงคเกี่ยวกับการ
งดสูบบุหรี่

5 โครงการปรับปรุงตอเติม
เพื่อเปนจายเปนคาดําเนิน
อาคารศูนยบรรเทาสาธารณภัย โครงการปรับปรุงตอเติม
อาคารศูนยบรรเทาสาธารณ
ภัย
องคการบริหารสวนตําบล
นาแขม หมท7ี่

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 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

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

160,000

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด/
กองชางอบต.
นาแขม
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แบบ ผด.๒
6.1แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

6 โครงการจัดตั้งศูนยเตรียม
ความพรอมปองกันภัยพิบัติ
อบต.นาแขม
7 โครงการจัดทําแนวกั้นเพื่อ
ปองกันไฟปา

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดตั้งศูนยเตรียม
ความพรอมปองกันภัยพิบัติ
อบต นาแขม
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดทําแนวกั้นเพื่อ
ปองกันไฟปา

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 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 อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

5,000 อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

8 โครงการฝกซอมแผนปองกัน เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
และระงับอัคคีภัยในตําบล นา โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และระงับอัคคีภัยในตําบล
แขม
นาแขม

10,000

9 โครงการฝกอบรมทบทวนเพิ่ม เพื่อเปนคาใชจายดําเนิน
โครงการฝกอบรมทบทวน
ประสิทธิภาพการปองกัน
เพิม่ ประสิทธิภาพการปองกัน
และอัคคัภัยฯ
และอัคคัภัยฯ

20,000 อบต.นาแขม

อบจ.เลย

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม
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แบบ ผด.๒
6.1แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

10 โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา

11 จัดซื้อรถEMS(รถพยาบาล
ฉุกเฉิน)
12 โครงการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปองกันภัย
พิบัติ
13 จัดซื้อกรวยยางจราจร

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันไฟปาเปน
การเตรียมความพรอมในการ
ปองกันและแกไขปญหาไฟปา
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
จัดซื้อรถEMS(รถพยาบาล
ฉุกเฉิน)
เพื่อเปนคาใชจายโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
การทํางานปองกัน อบต.นา
แขม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้กรวยยาง
จราจร

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

10,000 อบต.นาแขม

1,000,000

ตําบล
นาแขม

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

สํานักปลัด

15,000 อบต.นาแขม

สํานักปลัด

อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

10,000
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6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

จัดซื้อปายไฟฉุกเฉินปาย
14
สามเหลี่ยมหยุดตรวจ
15 โครงการอบรมสงเสริมการใช
น้ําหมักชีวภาพเพื่อใชในการ
บําบัดน้ําเสีย
16 โครงการฝกอบรมการ
ประหยัดพลังงานลดภาวะโลก
รอนผอนภาระประชาชน ตาม
โครงการพลังงานชุมชน รวมใจ
ใชเตาเผาขยะในครัวเรือน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปายไฟ
ฉุกเฉินปายสามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการอบรม
สงเสริมการใชน้ําหมักชีวภาพ
เพื่อใชในการบําบัดน้ําเสีย
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการฝกอบรมการ
ประหยัดพลังงานลดภาวะ
โลกรอนผอนภาระประชาชน
ตามโครงการพลังงานชุมชน
รวมใจใชเตาเผาขยะใน
ครัวเรือน

สถานที่
ดําเนินงาน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

15,000 อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

10,000

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

งบประมาณ
40,000

หมู 1-9

33

แบบ ผด.๒

6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

17 โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
ตามโครงการกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลงน้ํา
สาธารณะ
เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
18 โครงการสงเสริมความรูแก
ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ ตามโครงการสงเสริมความรู
แกประชาชนเกี่ยวกับการ
ทรัพยากรน้ํา
อนุรักษทรัพยากรน้ํา
รวม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 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 ตําบลนาแขม

กองชาง
อบต.นาแขม

10,000 อบต.นาแขม

สํานักปลัด

1,390,000
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7. ยุทธศาสตร การพัฒนานาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินงาน

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หนวยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
ตามโครงการฝกอบรมการ
ทําขาวญี่ปุน(ซูช)ิ

5,000

ตําบลนาแขม สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

2 โครงการฝกอบรมการสาน เพื่อจายเปนคาดําเนินการ
ตะกราพลาสติก
ตามโครงการฝกอบรมการ
สานตะกราพลาสติก

10,000

ตําบลนาแขม สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

1 โครงการฝกอบรมการทํา
ขาวญี่ปุน(ซูช)ิ

รวม

15,000
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