แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560

องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1
บทนํา
สวนที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

1-5
6 - 25

บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนยุทธศาสตรการพั ฒนา และแผนการดําเนิ นงาน
เพื่ อเปนการกํ าหนดทิ ศทางในการพั ฒ นาทอ งถิ่น ให ส อดคลอ งซึ่งกัน ระหว า งแผนทุ กแผนและงบประมาณ
ประจําป และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ ๑๒ “ขอ ๑๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตอง
ดําเนิน การในพื้ นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก ไข
แผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น”
เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ได
วางไวแลว และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ขอ ๑๒ ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2560
สําหรับแผนการดําเนินงาน มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒ นาที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้ นที่ขององคการบริหารสว นตํ าบลบานขวาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนการดํา เนิน งานเป นเอกสารที่ ระบุ แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรมทั้งหมดที่ จะ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทําใหแนวทางดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานขวางมี
ความชั ด เจนในการปฏิบัติม ากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํ างานกับ
หนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารงานของคณะผูบริหาร เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็ บรวบรวมขอมูล โดยคณะกรรมการสนั บ สนุน การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นา
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่
ทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเอง และหนวยงานอื่น
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานขวาง พิจารณารางแผนการ
ดําเนิ นงาน แลวเสนอผูบ ริห ารองคการบริห ารสวนตําบลประกาศเปน แผนการดําเนิ น งาน โดยให องคการ
บริห ารส วนตํ าบลจัดทํ าประกาศ เรื่อง การจัดทํ าแผนการดํ าเนิ นงานองค การบริห ารสวนตํ าบลบ านขวาง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได

-2ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
2. แสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ
4. งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปนั้น

-1สวนที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน
ทางเทา ทอระบายน้ํา
1.2 แนวทางที่ 2 การขยายเขตประปา หรือกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน
1.3 แนวทางที่ 3 การขยายเขตบริการไฟฟาใหทั่วถึง
1.4 แนวทางที่ 4 พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตร
อยางทั่วถึง
รวม

จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

12

23.53

4,153,000.-

41.43

อบต.

1

1.96

100,000.-

0.99

อบต.

4
1

7.85
1.96

148,000.157,000.-

1.48
1.56

อบต.
อบต.

18

35.30

4,558,000.-

45.46

-2บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการสงเสริม และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.2 แนวทางที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
2.3 แนวทางที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข
2.4 แนวทางที่ 4 ดานสวัสดิการชุมชน
2.5 แนวทางที่ 5 การปองกันยาเสพติด
2.6 แนวทางที่ 6 การสงเคราะห สตรี เด็ก ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเอดส
2.7 แนวทางที่ 7 การสงเคราะหและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
2.8 แนวทางที่ 8 การปองกันและแกไขปญหาจากอุบัติเหตุทาง
ถนนภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทําของ
มนุษย
รวม

จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

2
10
5
2
4

3.92
19.60
9.80
3.92
7.85

80,000.769,300.245,000.150,000.3,454,800.-

0.79
7.67
2.45
1.50
34.47

อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

1

1.96

150,000.-

1.50

อบต.

24

47.05

4,849,100.-

48.38

-3บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 แนวทางที่ 1 ความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
3.2 แนวทางที่ 2 การมีสวนรวมทางดานการเมืองทองถิ่น
3.3 แนวทางที่ 3 การสงเสริมประชาธิปไตย/การมีสวนรวม
รวม
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4.1 แนวทางที่ 1 การสรางจิตสํานึก และความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
4.2 แนวทางที่ 2 การกําจัด และจัดการขยะ
4.3 แนวทางที่ 3 การปองกันอุทกภัย และแกไขปญหาจากภัย
ธรรมชาติ
รวม

จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-4บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาสงเสริมคุณธรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
5.1 แนวทางที่ 1 การสงเสริมคุณธรรมดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
5.2 แนวทางที่ 2 การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และฟนฟูบูรณะ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ

จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

1

1.96

20,000.-

0.19

อบต.

4

7.84

260,000.-

2.60

อบต.

รวม
6. ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสูความยั่งยืน
6.1 แนวทางที่ 1 สงเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม
6.2 แนวทางที่ 2 การสงเสริมการแกไขปญหาความยากจน

5

9.80

280,000.-

2.79

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-5บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
7. ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
7.1 แนวทางที่ 1 การสรางจิตสํานึก และพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ
7.2 แนวทางที่ 2 การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติและการ
บริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Government)
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ
คิดเปนรอยละ
จํานวนงบประมาณ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด
-

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

-

-

อบต.

4

7.85

338,000.-

3.37

4
51

7.85
100.00

338,000.10,025,100.-

3.37
100.00

-6-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและบริการสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากคลองชลประทาน
ถึงบานนางสุนทร โคม
ทอง หมูที่ 1
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณซอยเขาบาน
นายฉลอง-อาจารย
อําไพ หมูที่ 3
โครงการกอสรางบันได
คอนกรีตเสริมเหล็กขึ้น
ลงโปะหนาวัดกลาง
และขางบาน

2.

3.

รายละเอียดของ
โครงการ/
กิจกรรม
กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง
3 เมตรยาว 72 เมตร

งบประมาณ

สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

157,000.-

หมูที่ 1

อบต.

กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง
3 เมตร ยาว 22 เมตร

58,000.-

หมูที่ 3

อบต.

กอสรางบันไดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง
1.5 เมตร ยาว 15
เมตร

120,000.-

หมูที่ 3

อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและบริการสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

4.

5.

โครงการ/กิจกรรม
นางน้ําวุน หล่ําสาย
หมูที่ 3 (สองฝง
คลอง)
โครงการกอสราง
บันไดคอนกรีตเสริม
เหล็กขึ้นลงโปะหนา
วัดสุวรรณเจดียและ
ขางบานนายปญญา
ฉิมพสุทธิ์ หมูที่ 1, 2
(สองฝงคลอง)
โครงการกอสราง
สะพานเหล็กขาม
คลองชลประทาน
อย-ชัยนาท หนาบาน
นายปรีชา เทียนเงิน
ขามตลาดนัด หมูที่ 2

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
สถานที่
หนวย
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอสรางบันไดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง
1.5 เมตร ยาว 15 เมตร

120,000.-

หมูที่ 1,2

อบต.

กอสรางสะพานเหล็กขนาด
กวาง 1.5 เมตร ยาว 20
เมตร

114,000.-

หมูที่ 2

อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและบริการสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
6. โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากสะพาน
คลองขอย-บานนายตี๋
หมูที่ 1
7. โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเปนถนนแอส
ฟลทจากคอสะพาน
บางแกวถึงปากทาง
ซอย 4 หมูที่ 3
8. โครงการปรับปรุงถนน

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,574,000.- หมูที่ 1
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
อบต.
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4
เมตร ยาว 600 เมตร
ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเปนถนนแอส
ฟลท ขนาดกวาง 3 เมตร
ยาว 512 เมตร

717,000.-

หมูที่ 3

อบต.

ปรับปรุงถนนลูกรังเปน
ลูกรังเปนถนนคอน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
(บานนายบุญชวย
228 เมตร

555,000.-

หมูที่ 1

อบต.

จํานงเวช) หมูที่ 1
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและบริการสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
9. โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเปนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ตรงบานนางสาวป
ยะวรรณ ดนตรี หมู
ที่ 3
10. โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม หมูที่
3
11. โครงการยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบานนายบัญชา
ผลโชค หมูที่ 4
12. โครงการเสริมถนน
ปากทางเขาหมูบาน
ทุกซอย หมูที่ 4

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปรับปรุงถนนลูกรังเปน
475,000.- หมูที่ 3
อบต.
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว
215 เมตร
ปรับปรุงศาลาประชาคม
ขนาดกวา 4 เมตร ยาว 9
เมตร
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3
เมตร ยาว 71 เมตร

100,000.-

หมูที่ 3

อบต.

124,000.-

หมูที่ 4

อบต.

เสริมถนนปากทางเขา
หมูบานทุกซอย พื้นที่
431 ตารางเมตร

196,000.-

หมูที่ 4

อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและบริการสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
13. โครงการปรับปรุง
ระบบประปา (ทั้ง
ระบบ) หมูที่ 2
14. โครงการขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะซอย
บานนายพนม บัว
เผื่อน หมูที่ 4
15. โครงการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะแยกบาน
ขวางถึงถนนลูกรัง
บานนางสาว
ปยะวรรณ ดนตรี
และขางสนามกีฬา
ออกกําลังกาย หมูที่
3

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปรับปรุงระบบประปา (ทั้ง 100,000.- หมูที่ 2
อบต.
ระบบ) เปลี่ยนระบบ 1
เฟส เปน 3 เฟส
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
22,000.หมูที่ 4
อบต.
ระยะทาง 110 เมตร
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
ระยะทาง 300 เมตร

70,000.-

หมูที่ 3

อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและบริการสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
16. โครงการปกเสาพาด
สายจากหลวงพอ
จันทรถึงทาน้ําวัด
สุวรรณเจดีย หมูที่ 2
17. โครงการไฟฟา
สาธารณะปาก
ทางเขาวัดเทพ
สุวรรณถึงทางหลัง
เมรุ หมูที่ 4
18. โครงการกอสรางดาด
คอนกรีตจากหนอง
หมอถึงหนองกระทุม
พรอมประตูเปด-ปด
หมูที่ 1

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
ปกเสาพาดสาย ระยะทาง
90 เมตร

งบประมาณ

ไฟฟาสาธารณะ ระยะทาง
110 เมตร

28,000.-

หมูที่ 4

อบต.

กอสรางดาดคอนกรีต
671,000.ขนาดบน 2.40 เมตร ลาง
0.80 เมตร ยาว 420
เมตร

หมูที่ 1

อบต.

28,000.-

สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดําเนินการ ดําเนินการ 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 2
อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมอาชีพ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1. โครงการสงเสริมกลุม คาใชจายตามโครงการ
อาชีพ หมูที่ 1-4
สงเสริมกลุมอาชีพ หมูที่ 1
-4
2. โครงการสงเสริม
คาใชจายตามโครงการ
อาชีพใหกับผูพิการ สงเสริมอาชีพใหกับผูพิการ
ผูดอยโอกาส และผู ผูดอยโอกาส และผู
วางงาน หมูที่ 1-4
วางงาน หมูที่ 1-4
3. โครงการอบรมให
คาใชจายตามโครงการ
ความรูผูแลคนพิการ อบรมใหความรูผูดูแลคน
และผูสูงอายุ
พิการและผูสูงอายุ เชน
คาวิทยากร คาปาย
ประชาสัมพันธ และอื่นๆ

งบประมาณ
40,000.-

สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมู 1 - 4
อบต.

40,000.-

หมู 1 - 4

อบต.

12,000.-

หมูที่ 1 –
4

อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 และ 7 : ยุทธศาสตรดานการศึกษาและยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศึกษา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ
ประจําป 2560

2.

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คาใชจายในการจัด
30,000.- สนามกีฬา
อบต.
กิจกรรมการประกวด
โรงเรียน
แขงขันเนื่องในงานวันเด็ก
วัดสุวรรณ
แหงชาติประจําป 2560
เจดีย หมูที่
ของเด็กอนุบาลศูนย
2
พัฒนาเด็กเล็ก และเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัด
สุวรรณเจดีย
โครงการสนับสนุน เงินสนับสนุนคาอาหาร
147,000.ศูนย
อบต.
คาใชจายการบริหาร กลางวันเด็กอนุบาล 2-3
พัฒนาเด็ก
สถานศึกษา (อาหาร ขวบของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
กลางวัน)
เล็กวัดสุวรรณเจดีย
จํานวน 30 คน จํานวน
245 วัน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 และ 7 : ยุทธศาสตรดานการศึกษาและยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศึกษา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
3. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัด
การเรียนการสอน
(รายหัว))

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
คาใชจายในการพัฒนา
หลัก สูตรกระบวนการ
เรียนรูดาน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การพัฒนาระบบ
เครือขายการศึกษา
อุปกรณ การศึกษา คา
กิจกรรมพัฒนา ผูเรียน
คาใชจายในการพัฒนา
บุคลากรทางการ ศึกษา
เงินการบริหารการ ศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
คาใชจายอื่นๆ ที่ อบต.
โอนให

งบประมาณ
51,000.-

สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศูนย
อบต.
พัฒนาเด็ก
เล็ก
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 และ 7 : ยุทธศาสตรดานการศึกษาและยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศึกษา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
4. โครงการคาราวาน
เสริมสรางเด็ก

5.

6.

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
คาใชจายในการจัด
20,000.อบต.
อบต.
กิจกรรมใหเด็กและ
โรงเรียน
เยาวชนในตําบลบานขวาง
เติบโตและพัฒนาอยางมี
คุณภาพตามโครงการ
คาราวานเสริมสรางเด็ก
โครงการสงเสริมสภา คาใชจายในการจัด
15,000.- สนามกีฬา
อบต.
เด็กและเยาวชน
กิจกรรมใหเด็กและ
วัดสุวรรณ
เยาวชนในตําบลบานขวาง
เจดีย และ
อบต.
หมูที่ 2
อบต.
โครงการจัดกิจกรรมวัน คาใชจายในการจัดกิจรรม 20,000.เฉลิมพระชนมพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จ
ของพระบาท สมเด็จพระ
พระเจาอยูหัวและ
เจาอยู หัวและสมเด็จพระ
สมเด็จพระนางเจา
นางเจาพระบรม ราชินี
พระบรมราชินีนาถ
นาถ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 และ 7 : ยุทธศาสตรดานการศึกษาและยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศึกษา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
7. โครงการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา

8.

โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม)

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดซื้อสิ่งของและสื่อการ
20,000.ศูนย
อบต.
เรียนการสอนและเครื่องใช
พัฒนาเด็ก
ตาง ๆ สําหรับศูนยพัฒนา
เล็ก
เด็กเล็ก เชน กระดาษ,
ดินสอ,สีเทียน, สีโปสเตอร
,ไมบรรทัด,ผากันเปอน,ของ
เลนสําหรับเด็กเล็ก,หนังสือ
นิทานฯลฯ
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัด
132,300.- โรงเรียน
อบต.
สุวรรณเจดีย ชั้นเด็กอนุบาล
วัดสุวรรณ
และเด็กประถม ศึกษาชั้นป
เจดีย
ที่ 1 - 6 จํานวน 69 คน
จํานวน 260 วัน (จํานวน
52 สัปดาห ๆ ละ 5 วัน)
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 และ 7 : ยุทธศาสตรดานการศึกษาและยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศึกษา
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
9. โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม)

10.

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เด็กอนุบาล 3 ขวบ ของ 58,000.- เด็กอนุบาล
อบต.
3 ขวบ ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล
เด็กเล็ก
จํานวน 30 คน จํานวน
260 วัน
จัดทําอาหารกลางวันเด็ก 276,000.- นักเรียนวัด
อบต.
นักเรียนวัดสุวรรณเจดีย
สุวรรณเจดีย
ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถม
ชั้นอนุบาล
ศึกษาปที่ 6 จํานวน 69
ถึงชั้น
คน จํานวน 200 วัน
ประถม
ศึกษาปที่ 6
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 : ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานงบกลาง
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ หมูที่ 1-4
2. โครงการเบี้ยยังชีพ
คนพิการหมูที่ 1-4
3. โครงการเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส
4. โครงการเงินสมทบ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพื้นที่

รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 2,768,400.- หมูที่ 1 –
อบต.
4
686,400.- หมูที่ 1 –
จายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
อบต.
4
6,000.จายเงินเบี้ยยังชีพผูปวย
หมูที่ 1 –
อบต.
เอดส
4
จายเปนเงินสมทบกองทุน
42,000.รพ.สต.
อบต.
ระบบหลักประกันสุขภาพใน
บานขวาง
ระดับทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลบานขวาง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 : ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. โครงการอุดหนุน
กิจการสาธารณสุข
ใหแกอาสาสมัคร
สาธารณสุข

2.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จายเปนคาใชจายสําหรับ
สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
เปนคาดําเนินงานของ อส
ม. ในเขตหมูบานหมูบาน
ละ 7,500.- บาท
โครงการจัดหาวัคซีน คาจัดซื้อวัคซีนปองกันโรค
ปองกันโรคพิษสุนัข พิษสุนัขบา ฮอรโมน
บาในสัตว
คุมกําเนิดสุนัข

งบประมาณ
30,000.-

30,000.-

สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดําเนินการ ดําเนินการ 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 1 อบต.
4

หมูที่ 1 4

อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 : ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1. โครงการจัดการ
คาใชจายในการแขงขันกีฬา
แขงขันกีฬาตานยา ฟุตบอลประชาชนทั่วไปใน
เสพติด
ตําบลบานขวางทั้งสี่หมูบาน
2.

3.

โครงการจัดแขงขัน คาใชจายในการสงตัวแทน
กีฬาภาครัฐสามัคคี ประชาชนเขารวมการ
ประจําป 2560 แขงขันกีฬาภาครัฐสามัคคี
ประจําป 2560
โครงการสงเสริม คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
การออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพในพื้นที่
ตําบลบานขวาง ป
2560

งบประมาณ
75,000.-

สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนามกีฬา
อบต.
รร.วัด
สุวรรณ
เจดีย

60,000.-

อบต.บานนา

อบต. ,
หนวยงาน
ราชการใน
อําเภอ

50,000.-

หมูที่ 1 4

อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 : ยุทธศาสตรดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบรอย
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
1. โครงการหนึง่ ตําบล คาใชจายในการปองกันและ
หนึ่งจุดตรวจ
ลดอุบัติเหตุจราจร ทางถนน
ในชวงเทศกาลวันสําคัญ
เชน คาตอบแทนเจาหนาที่
ประจําจุดตรวจ คาปาย
ประชาสัมพันธ คาประดับ
ไฟบริเวณจุดตรวจ และอื่นๆ
2. โครงการปองกัน
คาใชจายตามโครงการ
และแกไขปญหายา ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดในพื้นที่
เสพติดในพื้นที่องคการ
องคการบริหารสวน บริหารสวนตําบลบานขวาง
ตําบลบานขวาง

งบประมาณ
40,000.-

30,000.-

สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ดําเนินการ ดําเนินการ 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.
อบต.

อบต.

อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและการบริการสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 : ยุทธศาสตรดานศาสนาและวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณธรรม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
ที่
กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ 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. โครงการจัดงาน
อบต.
คาใชจายในการจัดกิจกรรม 100,000.- หมูที่ 3
ประเพณีลอย
การแขงขันเรือพื้นบาน การ
กระทง
ประกวดกระทง และคาใช
จายที่จําเปนอื่นใด ที่เกี่ยว
ของสําหรับงานประเพณีลอย
กระทง
2. โครงการจัดงาน
อบต.
อบต.
คาใชจายที่จําเปนสําหรับจัด 100,000.ประเพณีสงกรานต กิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรมวันขึ้นปใหมไทย
และสิ่งของที่จําเปนอยางอื่นๆ
สําหรับพระสงฆ และผูสูงอายุ
3. โครงการจัดงาน
อบต.
คาเครื่องสักการะ ดอกไมธูป 30,000.- หมูที่ 2,3,4
ประเพณีวัน
เทียน เครื่องไทยธรรม และ
เขาพรรษา
สิ่งจําเปนอื่นๆ สําหรับจัดงาน
และพระภิกษุสงฆ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 : ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและการบริการสูมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 : ยุทธศาสตรดานศาสนาและวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณธรรม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
ที่
กิจกรรม
4. โครงการเผยแพร คาใชจายที่จําเปนตางๆ
วันสําคัญทาง
สําหรับพิธีสงฆ/พระภิกษุ
พระพุทธศาสนา
สงฆ และบริการประชาชน
ในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
5. อุดหนุนโครงการจัด จายเปนเงินอุดหนุน
งานยอยศยิ่งฟา
โครงการจัดงานยอยศยิ่งฟา
อยุธยามรดกโลก อยุธยามรดกโลก
ประจําป 2559

งบประมาณ
30,000.-

20,000.-

สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
วัดในเขต
อบต.
ตําบลบาน
ขวาง
จังหวัด
พระนคร
ศรีอยุธยา

อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 : การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารทั่วไป
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
1. อุดหนุนศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการ
จัดซื้อจัดจางของ
หนวยการบริหาร
ราชการสวน
ทองถิ่นระดับ
อําเภอ

2.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
คาใชจายตามโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจาง
ของหนวยการบริหารราช
การสวนทองถิ่น อําเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เชน คาจาง
เหมาเจาหนาที่ประจําศูนยฯ
คาสาธารณูปโภค คาวัสดุ
ครุภัณฑที่จําเปน และอื่น ๆ
โครงการจัดซื้อโตะ คาจัดซอโตะตั้งคอมพิวเตอร
ตั้งคอมพิวเตอร
ขนาดกวาง 60 เซนติเมตร
ยาว 120 เซนติเมตร สูง
76 เซนติเมตร จํานวน 1
ตัว

งบประมาณ
30,000.-

3,000.-

สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
เม.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ ดําเนินการ
อําเภอ
อบต.
มหาราช

กองการ
ศึกษาฯ

อบต.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลบานขวาง อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 : ยุทธศาสตรพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 : การพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารทั่วไป
ลําดับ
โครงการ /
ที่
กิจกรรม
3. โครงการจัดซื้อ
เกาอี้สํานักงาน
(เกาอี้ ผอ.กอง
การศึกษา)
4. โครงการจัดซื้อวัสดุ
กอสราง

รายละเอียดของโครงการ /
กิจกรรม
คาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
(เกาอี้ ผอ.กองการศึกษา)
จํานวน 1 ตัว

งบประมาณ

จายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
กอสราง เชน ไมตาง ๆ
น้ํามันทาไม ทินเนอร สี
แปรงทาสี ปูน ซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง ทอน้ํา
บาดาล ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ โถสวม
อางลางมือ ฯลฯ

300,000.-

5,000.-

สถานที่
หนวย
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
เม.ย.
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี
.
ค.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดําเนินการ ดําเนินการ
กองการ
อบต.
ศึกษาฯ
หมูที่ 1 –
4 และ
อบต.

อบต.

ภาคผนวก

