แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส่วนที่ 1
1.1 บทนา
1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจสาคัญในการปฏิบัติบัติงาน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ที่สร้างกระบวนการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการบริหารท้องถิ่นเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ภายใต้การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการโดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้บริหารจัดการท้องถิ่นตนเองอย่างเต็มรู ปแบบ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมได้ดาเนินการจัดทาแผน
เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
ลักษณะของแผนปฏิบัติการ
1. แผนฉบับนี้เป็นแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2559 ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ได้จั ดทาขึ้น ภายหลั งจากที่ ได้ด าเนิ นการจัด ทาแผนยุทธศาสตร์ก ารพั ฒนา แผนพั ฒนาสามปี และข้อบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2559 ซึ่งแผนปฏิบัติการจะแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ
พัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ประจาปีงบประมาณ
2559
2. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ
3. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2559
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านร่อม
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
1. แผนดาเนินงานเป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
2. แผนดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมทั้ง หมดที่ ดาเนินการใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ทาให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. แผนดาเนินงานเป็นแผนที่มีการประสาน และบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากขึ้น
แนวทาง ในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
แผนดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เ ป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิท ธิภ าพ รวมทั้ง ยัง เป็นเครื่ องมื อในการติด ตามการดาเนิ นงาน และการ
ประเมินผล
ดังนั้นแผนดาเนินงานจึงมีแนวทางดังนี้
1. การเก็บรวมรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ / กิจกรรม ที่จะมีการดาเนินการจริงในพื้นที่ ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
2

ร่อมเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และอาจตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอแบบบูรณาการ
2. การจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาร่างแผนปฏิบั ติการ
โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลที่กาหนด
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนดาเนินงานอยู่ 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชี โครงการ / กิจกรรม
3. การประกาศแผนดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นาร่างแผนปฏิบัติการ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (หมวด 5 ข้อ 36) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนดาเนินงานโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุ นการจั ดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรวบรวมแผนงาน /
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จั ด ท าร่ า งแผน
ดาเนินการ โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล นาร่า งแผนดาเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาร่างแผนดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ
5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแผนดาเนินงานแล้ว ให้ประกาศใช้เป็นแผนดาเนินงาน
โดยให้ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จากขั้นตอนการทาแผนปฏิบัติการสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

แผนภูมิการจัดทาแผนปฏิบัติการ
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาอบต.
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาอบต.

รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม

จัดทาร่างแผนปฏิบัติ
การ
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เสนอร่างแผนปฏิบัติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถิ่น
หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาอบต.

คณะกรรมการพัฒนาอบต.

ผู้บริหารท้องถิ่น

ระยะเวลาในการทาแผนปฏิบัติการ
แผนดาเนินงานต้องจัดทาให้เสร็จภายใน เดือนธันวาคมของ ปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดาเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล นายอาเภอมีอานาจขยายเวลาการ จัดทาแผนดาเนินงานการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการให้เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
1.4 ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการ
การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังนี้
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย
การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อให้องค์กรบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กาหนด การกาหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่กาหนดมีความ
ชัดเจน จะช่วยให้การบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. ประหยัด การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึง
ประสิท ธิภ าพ เป็น การให้ งานในฝ่า ยต่ าง ๆ มี การประสานกัน ดี กิจ กรรมดาเนิน การมี ความต่ อเนื่อ งกั น
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า
นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร
3. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเป็น
งานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการวิเคราะห์
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พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทาการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทางพิจารณาป้องกัน
เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่ และการควบทั้ง นี้
เพราะการวางแผนและการควบคุ มเป็นสิ่ ง ที่แ ยกกันไม่อ อก เป็ นกิจ กรรมที่ ดาเนิน การคู่กัน อาศัยซึ่ ง กั นและกั น
กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และ การสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดสินใจและ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผน ระดม
ปัญญาและแนวคิด ทาให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์นามาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร และยังเป็นการ
สร้างทัศนคติการมองอนาคตของคณะผู้บริหาร
6. พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดี จะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ ในการ
ทางานของคณะผู้บริหารและยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ปฏิบัติด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่า
องค์กรคาดหวังอะไรบ้าง นอกจากนั้นการวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึก และพัฒนาแรงจูง ใจที่ดีสาหรับผู้บริหารใน
อนาคต
7. พัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทาให้มีการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่ไม่ มีการ
วางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน
เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กร ทาให้กิจกรรมต่างๆที่จัดวางไว้ไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝ่ายต่างๆ
ขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร
9. ความชัดเจน ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
10. ทาให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากขึ้น

5

6

ส่วนที่ 2
แผนการดาเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางที่ 1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตและความเป็นอยูข่ องประชาชน
ลาดั
บที่
1

2

3
4

5

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างประปา
บาดาลหมู่บา้ น หมู่ 3 หอถัง
สูง ขนาด 30 ลบ.ม.(ทรงถ้วย
แชมเปญ) บาดาลขนาดใหญ่
โครงการก่อสร้างประปา
บาดาลหมู่บา้ น หมู่ 8 หอถัง
สูง ขนาด 30 ลบ.ม.(ทรงถ้วย
แชมเปญ) บาดาลขนาดใหญ่
โครงการขยายเขตประปาหมู่
ที่ 1-9
โครงการขยายสะพานข้าม
ประตูน้าตาบลบ้านร่อม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
ก่อสร้างระบบประปาบาดาล

1,200,000
งบสนับสนุน

ส่วนโยธา

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล

1,200,000
งบสนับสนุน

ส่วนโยธา

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา
ภายในตาบลบ้านร่อม
ขยายสะพานข้ามประตูน้า
ตาบลบ้านร่อม

900,000
งบสนับสนุน
5,000,000
งบสนับสนุน

ส่วนโยธา

โครงการขุดลอกคูคลอง ขุดลอกคูคลอง จานวน 1
ส่งน้าในตาบลบ้านร่อม สาย

500,000
อบต.

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

-2ลาดั

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ

สถานที่

หน่วย
7

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

บที่
6

7
8

9

โครงการก่อสร้างถนน
เลียบคันคลอง
ชลประทานไปถึง
หมู่ที่ 5
โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนสายบ้าน
ร่อม – ดอนประดู่
โครงการก่อสร้างถนน
คสล. หมู่ที่ 5
สายหนองบัว (ต่อจาก
ของเดิม)

ก่อสร้างถนนเลียบคัน
คลองชลประทานไปถึง
หมู่ที่ 5

โครงการติดตั้งกล้อง
CCTV

(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.
5,000,000
ส่วนโยธา
งบสนับสนุน

ตามแบบแปลน
อบต.บ้านร่อม

-

ส่วนโยธา

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่
5
สายหนองบัว

2,000,000
ขอสนับสนุน

ส่วนโยธา

ติดตั้งกล้อง CCTV

2,000,000
ของบ
สนับสนุน

ส่วนโยธา

-3ลาดั
บที่
10

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
(ดีเซล)
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

2,190,000
ของบ

ส่วนโยธา
8

11

12
13

ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 6,000 ซีซี แบบ
บรรทุกน้าอเนกประสงค์

กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้า
อเนกประสงค์

โครงการจัดซื้อถังเก็บ
น้าแบบสแตนเลส
ขนาดความจุ 2,000
ลิตร ราคาต่อหน่วย
15,000 บาท หมู่ละ 2
ถัง จานวน 9 หมู่
โครงการประเมินผลผัง
เมืองรวมชุมชนท่าเรือ

จัดซื้อถังเก็บน้า
270,000
แบบสแตนเลสขนาด
งบสนับสนุน
ความจุ 2,000 ลิตร ราคา
ต่อหน่วย 15,000 บาท
หมู่ละ 3 ถัง จานวน 9
หมู่
ประเมินผลผังเมืองรวม
50,000
ชุมชนท่าเรือ
อบต.

โครงการวางท่อระบายน้า ท่อระบายน้าขนาด 60
จากบ้านนางเที้ยม หมู่ที่ 3 พร้อมบ่อพัก 0.60
ถึง หน้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล

สนับสนุน

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

420,000
อบต.

ส่วนโยธา

-4ลาดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.

14

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
หมู่ที่ 2 จานวน 1 จุด ประชาชน

4,000
อบต.

ส่วนโยธา

15

โครงการติดตั้งกระจกโค้ง เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
หมู่ที่ 4 จานวน 2 จุด ประชาชน

8,000
อบต.

ส่วนโยธา
9

16
17
18

19

โครงการกระจกโค้งหมู่ที่
5 จานวน 9 จุด
โครงการกระจกโค้งหมู่ที่
7 จานวน 1 จุด โค้ง
บ้านนายเนื่อง สนโสภณ
โครงการกระจกโค้งหมู่ที่
8 จานวน 1 จุด
โค้งบ้านนายจุมพร
รอดทุกข์
โครงการกระจกโค้งหมู่ที่
9 จานวน 1 จุดโค้ง
บ้านนายสาราญ
ศรีสวัสดิ์

เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

36,000
อบต.
4,000
อบต.

ส่วนโยธา

เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

4,000
อบต.

ส่วนโยธา

เพื่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

4,000
อบต.

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

-5ลาดั
บที่
20

21

โครงการ/กิจกรรม
โครงการทาท่อลอดถนน
บริเวณนานายชุมพล
รัตน์ห่วง ความยาว
ประมาณ 20 เมตร
โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาเหล็กคลุมลาน
เอนกประสงค์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
ตามแบบแปลน อบต .บ้าน
ร่อม

100,000
อบต.

ส่วนโยธา

ตามแบบแปลน อบต .บ้าน
ร่อม

500,000
อบจ.

ส่วนโยธา

10

22
23

24

โครงการก่อสร้างเมรุแบบ
ใช้น้ามัน
โครงการก่อสร้างถนน
คสล.และวางท่อ คสล.
พร้อมบ่อพัก ยาว 241
เมตร หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงพื้นผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการปูยางแอสฟัล
ติกคอนกรีตปิดทับ หมู่ที่
6,7,8,9 กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 843 เมตร

ตามแบบแปลน อบต .บ้าน
ร่อม
ตามแบบแปลน อบต .บ้าน
ร่อม

2,000,000
อบจ.
1,500,000
อบต.

ส่วนโยธา

ตามแบบแปลน อบต .บ้าน
ร่อม

997,000
อบต.

ส่วนโยธา

ส่วนโยธา

-6ลาดั
บที่
25

26

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปรับปรุงพื้นผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการปูยางแอสฟัลติ
กกคอนกรีตปิดทับ หมู่
ที่ 4 กว้าง 3 เมตร
ยาว 1,114 เมตร
โครงการปรับปรุงพื้นผิว
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการปูยางแอสฟัลติก
คอนกรีตปิดทับ หมู่ที่

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
ตามแบบแปลน อบต .
บ้านร่อม

1,500,000
อบต.

ส่วนโยธา

ตามแบบแปลน อบต .
บ้านร่อม

500,000
อบต.

ส่วนโยธา

11

3,4 กว้าง 3 เมตร
ยาว 259 เมตร
27

โครงการอุดหนุน
พัฒนางานสาธารณะสุข
อาสาสมัครสาธารณสุข มูลฐานหมู่บ้าน
มูลฐานของตาบลบ้าน
ร่อม

67,500
อบต.

สานักปลัด

-7ลาดั
บที่
28

29
30
31
32

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุเคมี เช่นทรายอะเบท
น้ายาเคมีพ่นยุง ยาปราบ
ศัตรูพืช และวัสดุเคมีอื่นๆ
โครงการอุดหนุน สปสช. พัฒนางานสาธารณะสุขมูล
ตาบลบ้านร่อม
ฐานหมู่บ้าน
โครงการอุดหนุนกิ่ง
อุดหนุนอาเภอท่าเรือเพื่อ
กาชาดอาเภอท่าเรือ
ช่วยเหลือสังคม
โครงการดาเนินงาน
ใช้จ่ายเพื่อดาเนินการของ
การแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

20,000
อบต.

สานักปลัด

60,000
อบต.
15,000
อบต.
25,000
อบต.

สานักปลัด

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
ในโครงการต่างๆ

85,000
อบต.

สานักปลัด

โครงการค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว

สานักปลัด
สานักปลัด

12

33

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียการ
สอนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
โครงการจัดกิจกรรมการ
ในโครงการต่างๆ
เรียนการสอน โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ร.ร. วัดบ้านร่อม

25,000
อบต.

สานักปลัด

-8ลาดั
บที่
34
35
36

37

38

โครงการ/กิจกรรม
โครงการทักษะการ
สื่อสาร โรงเรียนชุมชน
วัดบ้านร่อม
โครงการอนุรักษ์ดนตรี
ไทย
โรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม
โครงการจัดหาวิทยากร
ท้องถิ่นที่สอนในวิชาชีพที่
ขาดแคลน
(ภาษาต่างประเทศ)
โรงเรียนวัดดอนประดู่
โครงการจัดหาวิทยากร
ท้องถิ่นที่สอนในวิชาชีพที่
ขาดแคลน (ดนตรีไทย)
โรงเรียนวัดดอนประดู่
โครงการจัดซื้อ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัด
บ้านร่อม

11,000
อบต.

สานักปลัด

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6

30,000
อบต.

สานักปลัด

นักเรียนโรงเรียนวัดดอน
ประดู่

50,000
อบต.

สานักปลัด

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 - 6

16,000
อบต.

สานักปลัด

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

30,000

สานักปลัด

13

เครื่องปรับอากาศสาหรับ จานวน 1 ตัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.

-9ลาดั
บที่
39
40
41
42

43

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2
หลัง สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการจัดซื้อตู้เย็น
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในพื้นที่ตาบล
บ้านร่อม
โครงการจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวันให้
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กชุมชนวัดบ้านร่อม
และนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนประดู่
ในความดูแล ของ อบต.

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
จัดซื้อตู้เหล็กจานวน 2
หลัง

10,000
อบต.

สานักปลัด

จัดซื้อตู้เย็นจานวน 1
หลัง

6,000
อบต.

สานักปลัด

เด็กในตาบลบ้านร่อม
ทุกคน
จ้างเหมาจัดทาอาหาร
กลางวันนักเรียน

80,000
อบต.
564,000
อบต.

สานักปลัด

จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรียน โรงเรียน
ชุมชนวัดบ้านร่อม และ
โรงเรียนวัดดอนประดู่

280,000
อบต.

สานักปลัด

สานักปลัด

-1014

ลาดั
บที่
44

45
46

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) สาหรับเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดบ้านร่อม และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านดอนประดู่
และโรงเรียนในเขตพื้นที่
ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัด
บ้านร่อม โรงเรียนบ้าน
ดอนประดู่
โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้าน ยาเสพติด
ประจาตาบลบ้านร่อม
โครงการวันสงกรานต์
และ วันผู้สูงอายุตาบล
บ้านร่อม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
จ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนม
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนประดู่โรงเรียนชุมชน
วัดบ้านร่อม และโรงเรียน
บ้านดอนประดู่

338,940
อบต.

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

-11ลาดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
15

47
48

49

50

โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
ประเพณีวันเข้าพรรษา
โครงการป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล พ.ศ. 2559

ประชาชนในตาบล
บ้านร่อม

20,000
อบต.

สานักปลัด

สนับสนุนงบประมาณใน
การตั้งจุดตรวจตาม
เทศกาลต่างๆ

30,000
อบต.

สานักปลัด

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย
โครงการป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัยต่างๆ เช่น
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย แผ่นดินถล่ม
ภัยแล้ง ภัยหนาว
อัคคีภัย

สนับสนุนงบประมาณใน
การตั้งจุดตรวจตาม
เทศกาลต่างๆ

20,000
อบต.

สานักปลัด

ป้องกันบรรเทาสาธารณะ
ภัยต่างๆ

300,000
อบต.

สานักปลัด

-12ลาดั
บที่
51

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.

โครงการให้ความรู้พัฒนา จัดกิจกรรมโครงการมที่
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
เป็นประโยชน์ให้แก่
และผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุและผู้พิการ

100,000
อบต.

สานักปลัด
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52

53
54

ตาบลบ้านร่อม
โครงการส่งเสริมใช้ชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
โครงการจัดซื้อถังขยะ
โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดล้อมเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จระบรมราชินีนาถ

ประชาชนในตาบล
บ้านร่อม

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ
ของ อบต.บ้านร่อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาบล
บ้านร่อม

50,000อบต.

สานักปลัด

35,000
อบต.
30,000
อบต.

สานักปลัด
สานักปลัด

-13ลาดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม

55

โครงการสารวจความพึง
พอใจของประชาชน

56

โครงการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสัญจร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
สารวจความต้องการและ
ความพึงพอใจในการ
ให้บริการของประชาชน
ประชุมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
ทั้ง 9 หมู่บ้าน

10,000
อบต.

สานักปลัด

20,000
อบต.

สานักปลัด
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57

58

โครงการศูนย์รวมข้อมูล ประชาชนตาบลบ้านร่อม
ข่าวสารหรือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอท่าเรือ
ประจาปีงบประมาณ
2559
โครงการจัดกิจกรรมวัน ประชาชนตาบลบ้านร่อม
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว (5 ธันวาคม)

30,000
อบต.

สานักปลัด

40,000
อบต.

สานักปลัด

-14ลาดั
บที่
59

60
61

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
(12 สิงหาคม)
โครงการยอยศยิ่งฟ้า
อยุธยามรดกโลก
โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสารขนาด 2 บาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.
ประชาชนตาบลบ้านร่อม

20,000
อบต.

สานักปลัด

ประชาชนในตาบล
บ้านร่อมและทั่วไป
จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

30,000
อบต.
10,000
อบต.

สานักปลัด
สานักปลัด
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62

63

จานวน 2 หลัง
โครงการจัดซื้อเครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนโยธา
เจียร/ตัด แบบมือถือ
ขนาด 5 นิ้ว ขับด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า
โครงการจัดซื้อเลื่อยตัด จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนโยธา
เหล็กไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

5,500
อบต.

สานักปลัด

5,000
อบต.

สานักปลัด

-15ลาดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560
(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.

64

โครงการจัดซื้อเข็มขัด
จัดซื้อครุภัณฑ์ส่วนโยธา
เซฟตี้ แบบปีนเสาไฟฟ้า
จานวน 1 อัน

5,000
อบต.

สานักปลัด

65

โครงการอบรมการผลิต เกษตรกรในตาบล
ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
บ้านร่อม
ชีวภาพ

20,000
อบต.

สานักปลัด

19

ส่วนที่ 3
บัญชีสรุปโครงการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง

จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

40

39.60 %

34,373,840

40

39.6 %

34,373,840

5
11

36.63 %

244,000
2,889,660

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางที่ 1 จัดหาบริการพื้นฐานที่จาเป็นแก่การดาเนินชีวิต และความ
เป็นอยู่ของประชนชน เช่น ปรับปรุงด้านการคมนาคมขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน สะพาน คลอง ท่อระบายน้าขยายการบริหารด้านสาธารณูปโภค
ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ใช้ทั่วถึง โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กาหนดไว้
รวม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม
2.1 แนวทางที่ 1 ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพ
2.2 แนวทางที่ 2 ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
20

ร้อยละของงบ
ประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ส่วนโยธา

สานักปลัด

2.3 แนวทางที่ 3 ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
8
2.4 แนวทางที่ 4 ด้านการป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
7
ชุมชน ลดอาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณะภัย
2.5 แนวทางที่ 5 ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
6
รวม
37
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
ที่ดาเนินการ
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1
3.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาอาชีพ

505,000
379,426
36.63 %
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
0.99 %

720,000
4,738,086
จานวน
งบประมาณ
100,000

รวม

1

0.99 %

100,000

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า ปลุกจิตสานึกให้
ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะ น้าเสีย มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รณรงค์ให้
ประชาชนปลูกต้นไม้ และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม

3

2.97 %

234,000

รวม

3

2.97 %

234,000

16.83 %

30,000

5. ยุทธศาสตร์ที่
5.1 แนวทางที่
5.2 แนวทางที่
5.3 แนวทางที่

5
1
2
3

ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
การพัฒนางานบริการประชาชน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
เสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกจิตสานึกการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

4
2

148,000

4
21

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

5.4 แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารงาน
รวม

7

342,000

17

22

16.83 %

520,000

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร
6.1 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม ส่งเสริมให้ประชาชนทาการเกษตรอินทรีย์
การเกษตรชีวภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้
ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ
รวม
รวมทั้งหมด

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

1

0.99 %

12,000

1
99

0.99 %
100 %

12,000
39,977,926

23

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

