แผนการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยไร
อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ

คํานํา
แผนการดํา เนิ นงานฉบับ นี้จั ดทํ าขึ้ น เพื่ อแสดงรายละเอีย ด แผนงานโครงการพั ฒ นาและกิ จกรรมที่
ดําเนินงานจริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ซึ่งการจัดทําแผนดังกล่าว จะ
เป็นแนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น ให้มีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น อนึ่งในการจัดทําแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑
บทนํา
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ

๑
๑
๒
๔
๖

๑

ส่วนที่ ๑
๑.๑ บทนํา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นและพัฒนาประเทศไทยโดยส่วนรวม และการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้การกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งงานด้านการวางแผน เพื่อที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บริหาร
จัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ได้ดําเนินการจัดทําแผน เพื่อให้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
๑. แผนฉบับนี้เป็นแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
ได้จัดทําขึ้น ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งแผนการดําเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
๒. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการดําเนินการ
๓. จัดทําหลังจากที่ ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗
๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดําเนินการในพื้นที่ของ อบต.ห้วยไร่

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
๑. แผนการดําเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๒. แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมทั้งหมด ที่ดําเนินการในปีงบ
ประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ทําให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๓. แผนการดําเนินงานเป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการ
จําแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

๒

แนวทาง ในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดําเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทาง
๑. การเก็บรวมรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/
กิจกรรมที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่ ซึ่งจะมีโครงการ/ กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่เอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูล
ดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และอาจตรวจสอบได้ จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด /
อําเภอแบบบูรณาการ
๒. การจัดทําร่างแผนการดําเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยไร่ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการอยู่ ๒ ส่วนคือ ส่วนที ๑ บทนํา
ส่วนที่ ๒ บัญชี โครงการ / กิจกรรม
๓. การประกาศแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นําร่างแผนการดําเนินงาน
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
(หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนปฏิบัติการโดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้น ที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓
จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนฯ

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน

หน่วยงานอืน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนฯ

จัดทําร่างแผนการ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนฯ

เสนอร่างแผนการ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการ

พิจารณาให้ ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

๔

ระยะเวลาในการทําแผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการต้องจัดทําให้เสร็จภายใน เดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดําเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น สําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล นายอําเภอ มีอํานาจขยายเวลาการ จัดทําแผนปฏิบัติการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติการให้เป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๔ ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้
๑. บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์การบรรลุจุดมุ่งหมายที่
กําหนดให้ การกําหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กําหนดมีความชัดเจนจะช่วย
ให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กําหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
๒. ประหยัด การวางแผน การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมดําเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความ
เป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลด
ต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร
๓. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ วิเคราะห์พื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทําการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่
จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
๔. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กําหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกันกล่าวคือถ้าไม่มีการ
วางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกําหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การ
ควบคุม
๕. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการ
ระดมปัญญาของคณะ ผู้ทํางานด้านการวางแผน ทําให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และ ความคิดสร้างสรรค์ นํามาใช้
ประโยชน์แก่องค์กร และยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร
๖. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการทํางานของ
ผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่าองค์กรคาดหวัง
อะไรบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผู้บริหารในอนาคต

๕

๗. พัฒนาการแข่งขันการวางแผนที่มีประสิทธิภาพทําให้มีการแข่งขัน มากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผน
หรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภ าพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ ายการทํางาน
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๘. ทําให้เกิดการประสานงานทีดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์กร ทําให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ ขององค์กรเพื่อ
หลีกเลี่ยงความซ้ําซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร
๙. ทําให้แนวทาง ในการดําเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๑๐. ทําให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

ส่วนที่ ๓
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ร่องระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย
ลําดับ
ที่

๑.

๒.

๓.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ก่อสร้าง คสล.(ตาม สายข้างบ้านนายหล่า ญาติ
แบบ อบต.กําหนด) พร้อม ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
ก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายซ้อน ผดุงโชค ผิว
(ตามแบบ อบต.
จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
กําหนด)บ้านหนอง ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
ไฮ หมู่ที่ ๒
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อม
ปรับปรุงบ่อระบายน้ําจํานวน ๕
บ่อ
ก่อสร้างถนนคสล. สายข้างวัดบ้านโคกสง่า ผิว
(ตามแบบ อบต.
จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
กําหนด) บ้านโคก ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
สง่า หมู่ที่ ๓
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

๑๔๗,๐๐๐

หมู่ที่ ๑
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๑๔๓,๕๐๐

หมู่ที่ ๒
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๑๔๗,๐๐๐

หมู่ที่ ๓
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๔.

๕.

๖.

๗.

๘.

ก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล.(ตามแบบ
อบต. กําหนด)บ้าน
หลุบเพ็ก หมู่ท๔ี่
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม. ๙

ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ เมตร
ลึก ๐.๔๕ เมตร ยาว ๒๑๕
เมตร

สายรอบบ้านทิศใต้(ต่อโครงการ
เดิม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
ค่าก่อสร้างถนน
สายข้างบ้าน นายสนธยา
คสล.บ้านประชา
ทองแสง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
แสนสุข หมู่ที่ ๑๑ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
ก่อสร้างถนนคสล. สายรอบบ้าน(ทิศตะวันออก)ผิว
บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
ที่ ๑๔
๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร
โครงการก่อสร้าง
สายทางเข้าฝายคอนกรีต(ตรง
ถนนคอนกรีตเสริม ข้ามโรงเรียนบ้านห้วยยาง) ผิว
เหล็ก ม.๑๒
จราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว
๖๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๒๐ เมตร

๒๓๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๔
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๒๒๕,๐๐๐

หมู่ที่ ๙
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๑๓๗,๒๐๐

หมู่ที่ ๑๑
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๑๔๗,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๔
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๙๙,๙๐๐

หมู่ที่ ๑๒
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ร่องระบายน้ํา เส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย
ลําดับ
ที่

๙.

๑๐.

๑๑

๑๒

๑๓

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.๑๓

รายละเอียดของกิจกรรม

สายเข้าบ้านห้วยไร่ บ้านซับผัก
กูด หมู่ที่ ๑๓ ตําบลห้วยไร่ ผิว
จราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว
๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
โครงการก่อสร้าง
สายช่วงหน้าวัดป่า (ทางเข้าบ้าน
ถนนคอนกรีตเสริม ห้วยไร่ หมู่ที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง
เหล็ก ม.๑๔
๕.๐๐ ม. ยาว ๗๖.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม.
โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล.
ร่องระบายน้ํา คสล. บ้านหลุบเพ็ก ม.๔
บ้านหลุบเพ็ก ม.๔
โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้างร่องระบายน้ํา คสล.(ท่อ
ร่องระบายน้ํา คสล. ลอดกลม) บ้านห้วยไร่ ม.๑
(ท่อลอดกลม) บ้าน
ห้วยไร่ ม.๑
โครงการวางระบาย วางระบายน้ําคอนกรีต บ่อพัก๖
น้ําคอนกรีต ม.๒
บ่อ คสล. ม.๒

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

๘๗,๕๐๐

หมู่ที่ ๑๓
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๑๙๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๑๔
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๒๓๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๔
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๑๔๗,๐๐๐

หมู่ที่ ๔
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๕๐,๐๐๐

หมู่ที่ ๒
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม
๑.๒ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ลําดับ
ที่

๑๖

๑๗

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓๔๕,๐๐๐
๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๙๐ เมตร
ความจุ ๘ ลบ.ม.พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําและระบบควบคุม
การเปิด-ปิด เครื่องสูบน้ํา
อัติโนมัติ และขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว
ก่อสร้างประปาหอ ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓๔๕,๐๐๐
ถังสูง พร้อมขุดเจาะ ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๙๐ เมตร
บ่อบาดาล (ตาม
ความจุ ๘ ลบ.ม.และติดตั้ง
แบบ อบต.กําหนด) มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕
บ้านห้วยยาง หมู่ แอมป์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
๗
และระบบควบคุมการเปิด-ปิด
เครื่องสูบน้ําอัตโิ นมัติ และขยาย
เขตประปา
ก่อสร้างประปาหอ
ถังสูง พร้อมขุดเจาะ
บ่อบาดาล (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)
บ้านโสกมูลนาค
หมู่ที่ ๕

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

หมู่ที่ ๕
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

หมู่ที่ ๗
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม
๑.๒ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ลําดับ
ที่

๑๘

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

ก่อสร้างประปาหอ
ถังสูง พร้อมขุดเจาะ
บ่อบาดาล (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)
บ้านห้วยยาง หมู่
ที่ ๑๒

ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว
๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๙๐ เมตร
ความจุ ๘ ลบ.ม.และติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕
แอมป์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
และระบบควบคุมการเปิด-ปิด
เครื่องสูบน้ําอัตโิ นมัติ และขุด
เจาะบ่อบาดาลขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว
จํานวน ๑ บ่อ

๓๔๕,๐๐๐

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

หมู่ที่ ๑๒
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

๑๙

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคสาขา
อําเภอแก้งคร้อ

โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย ๑๒๐,๐๐๐
ไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ
เพิ่มเติมบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๘

หมู่ที่ ๘
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๒๐

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคสาขา
อําเภอแก้งคร้อ

โครงการขยายเขตระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ําและไฟฟ้าสาธารณะ
เพิ่มเติมบ้านซับผักกูด หมู่ที่
๑๓

หมู่ที่ ๑๓
ตําบลห้วยไร่

ส่วนโยธา

๑๐๐,๐๐๐

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพ
ลําดับ
ที่

๒๑

โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนกลุ่มปุย๋
หมักชีวภาพ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

เพื่อจ่ายอุดหนุนกลุม่ ปุ๋ยหมัก
ชีวภาพบ้านห้วยยางหมู่ที่ ๗

๒๕,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

๒๒

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก

๑๐๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส่วนการ
ศึกษาฯ

๒๓

อุดหนุน โรงเรียน
โสกมูลนาค

อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนโสกมูล
นาคในการจัดทําโครงการปุย๋ น้ํา
หมักชีวภาพ

๒๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส่วนการ
ศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.



ก.พ.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๔

อุดหนุนโรงเรียน
ห้วยไร่วิทยานุกลู

๒๕

อุดหนุนโรงเรียนดง
เย็นมิตรภาพที่
๑๖๗

๒๖

อุดหนุน โรงเรียน
บ้านหนองไฮโคก
สง่า

๒๗

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านห้วยยาง

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

อุดหนุนโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุ
กูลในการจัดทําโครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ
“หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
อุดหนุนโรงเรียนดงเย็นมิตรภาพ
ที่ ๑๖๗ในการจัดทําโครงการ
ศูนย์การเรียนรูส้ ู่เศรษฐกิจ
พอเพียง
อุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้าน
หนองไฮโคกสง่า ในการจัดทํา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา
อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยางใน
การจัดทําโครงการเตรียมความ
พร้อมสู่อาเซียน

๒๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่ ส่วนการ
ศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่ ส่วนการ
ศึกษาฯ

๓๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่ ส่วนการ
ศึกษาฯ

๓๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่ ส่วนการ
ศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๘

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหลุบเพ็กซับ
ม่วงไข่

๒๙.

โครงการจ้างเด็ก
นักเรียนนักศึกษา
ช่วงปิดภาคเรียน

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับ
ม่วงไข่ในการจัดทําโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
จ้างเด็กนักเรียนนักศึกษาช่วงปิด
ภาคเรียน

๓๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส่วนการ
ศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส่วนการ
ศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.





มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

๓๐

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

๓๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส่วนการ
ศึกษาฯ

๓๑

โครงการประเพณี
คอนสวรรค์รับขวัญ
นกเป็ดน้ํา

จัดกิจกรรมฝึกอบรม อบรม
คุณธรรมจริยธรรม นักเรียนและ
เจ้าหน้าที่ อบต.
จัดกิจกรรม รับขวัญนกเป็ดน้ํา

๕๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส่วนการ
ศึกษาฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

๓๒

โครงการส่งเสริม
จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
สนับสนุนการ
ประชุมในการจัดทําแผนชุมชน
ประชุมในการจัดทํา
แผนชุมชน

๒๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

๓๓

โครงการจัด
กิจกรรมวันสตรี
สากล

๒๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

จัดกิจกรรมวันสตรีสากล

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ การส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
ลําดับ
ที่

๓๔

โครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรม
ณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

จัดกิจกรรม/รณรงค์ให้ความรู้
เรื่องยาเสพติด

๓๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ
ลําดับ
ที่

๓๕

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

ค่าใช้จ่ายส่งนักกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

๓๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ส่วนการ
ศึกษาฯ

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.



แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๕ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยอย่างเท่าเทียมกัน
ลําดับ
ที่

๓๖

๓๗

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก
โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าและ
คุมกําเนิดสัตว์เลี้ยง

จัดกิจกรรมและฉีดพ่นยาเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก
จัดกิจกรรมและฉีดวัคซีนพิษสุนัข
บ้าให้แก่สุนัขและแมวและ
คุมกําเนิดสัตว์เลี้ยง

๑๐๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

๓๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๕. การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน
ลําดับ
ที่

๓๘
๓๙

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการ อบต.
จัดกิจกรรม อบต. เคลื่อนที่
เคลื่อนที่
ค่าใช้จ่ายสําหรับ
เพือ่ จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของ
การเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

๓๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

๕๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

๕. การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ
ที่

๔๐

โครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรม
อาสาจราจร

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

จัดกิจกรรมอบรมอาสาจราจร

๔๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
๕. การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลําดับ
ที่

๔๑
๔๒

๔๓

โครงการ/กิจกรรม

โครงการฝึกอบรม
อปพร.
โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ

รายละเอียดของกิจกรรม

จัดกิจกรรมฝึกอบรม ทบทวน
ความรู้ อปพร.
จัดเวรยามเฝ้าระวังประจําจุด
บริการในเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
ค่าใช้จ่ายในการอยู่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอยู่เวร
เวรยามของ อปพร. ยามของ อปพร.ในเทศกาลต่างๆ
ในเทศกาลต่างๆ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

๓๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

๕๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

๑๕๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.





ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.



ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
ลําดับ
ที่

๔๔

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของ
อบต.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
ห้วยไร่ พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

๑๐๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ส่วนการ
ศึกษาฯ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑ สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลําดับ
ที่

๔๕

โครงการ/กิจกรรม

โครงการป้องกันไฟ
ป่า

รายละเอียดของกิจกรรม

จัดเวรยามและอุปกรณ์ในการ
ป้องกันไฟป่า

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

๕๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๑ สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

๔๖

โครงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๓๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

๔๗

โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า
โครงการเพิม่
ศักยภาพ
ศูนย์บริการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า

๒๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

อุดหนุนศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

๒๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

๔๘

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แนวทางการพัฒนาที่ ๖.๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ
ลําดับ
ที่

๔๙

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

โครงการหน้าบ้าน
น่ามอง

ปลูกต้นไม้ทางเข้าหมู่บา้ น ทํา
ความสะอาด

๒๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไร่
ลําดับ
ที่

๕๐

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
ตําบล

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

จัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้ภายใน
บริเวณ อบต.

๑๐๐,๐๐๐

ตําบลห้วยไร่

ส.ปลัดฯ

พ.ศ.๒๕๕๖
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ. ๒๕๕๗
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

