
แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

องคการบรหิารสวนตําบลดงขี้เหล็ก
อําเภอเมืองปราจีนบรุ ีจังหวัดปราจีนบรุี



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก
เร่ือง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวดัปราจนีบุรี

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

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก  อําเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี ไดจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1  องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง
ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามข้ันตอนการจัดทําแผนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามหมวด ๕ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ ๒๖
การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ และขอ ๒๗ แผนการ
ดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีตั้ง
งบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนา
ท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ  และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย
ท่ัวกันภายในสิบหาวัน  นับแตวันประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก  จึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561   องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี 21 กันยายน  พ.ศ. ๒๕60

(นายบุญศรี    จันทรชัย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก



คํานํา

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ.2 5 6 1 เม่ือวันท่ี 1 5   กันยายน 2 5 6 0 แลวนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอบัญญัติเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2 54 8 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.
2 5 5 9 ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานข้ึน เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีข้ึน องคการบริหารสวนตําบล
ดงข้ีเหล็กจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําป 2 5 6 1 ข้ึน นอกจากนี้แผนการดําเนินงาน
ดังกลาวยังถือเปนเครื่องมือสําหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกดวย

หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารทองถ่ินและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดเปนอยางดี

นายบุญศรี จันทรชัย
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก



สารบัญ

หนา
สวนท่ี 1 บทนํา

1 .1 บทนํา 1
1 .2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 1
1 .3 ข้ันตอนการจัดทาแผนการดําเนินงาน 2
1 .4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 4

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2 .1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 6
2 .2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 7



แผนการดาํเนินงานประจําป 2561 องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก

สวนที่ 1 บทนํา



แผนการดาํเนินงานประจําป 2561 องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก

สวนที่ 1

1.1 บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2 54 6 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 2 6 และ 27 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2 5 5 9 ขอ 2 7 ใหดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทํา
แผนดําเนินงานฯ เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองซึ่งกันระหวางแผนทุกแผน และ
งบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กเปนไปตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไวและใหเปนไประเบียบดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กจึงไดจัดทํา
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561 ข้ึน โดยมีลักษณะและวัตถุประสงคดังตอไปนี้

ลักษณะของแผนการดําเนินงาน
1 . แผนฉบับนี้เปนแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลดงข้ีเหล็กไดจัดทําข้ึน ภายหลังจากท่ีไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ป
และขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1 ซึ่งแผนการดําเนินงานจะแสดงถึง
รายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด

2 . เปนแผนท่ีแยกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนการดําเนินการ
3 . จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561
4 . เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบลดงข้ีเหล็ก

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการ

จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2 561 เพ่ือใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2 5 6 1 ขององคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดําเนินงาน แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ

ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึง
จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561 ข้ึนเพ่ือ

1 . เพ่ือเปนการกําหนดกรอบโครงการ/ กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2561
ไดอยางชัดเจน

2 . เพ่ือลดขอผิดพลาดในการบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบล
3 . เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับประชาชนวาการบริหารงบประมาณของ  องคการบริหารสวน

ตําบลดงข้ีเหล็กเปนไปอยางมีระเบียบแบบแผนและเปนธรรม
4 . เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก มีการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
5 . เพ่ือกําหนดรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ



แผนการดาํเนินงานประจําป 2561 องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก

6 . เพ่ือใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชนและสัมฤทธิ์ผล ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินเปนอยางดี

7 . เพ่ือประสานแผนปฏิบัติใหสอดคลองกับสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุมการดําเนินงาน

ใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน และการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทาง

1.  การเก็บรวมรวมขอมูล คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินเก็บรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก ซึ่งจะมีโครงการ/
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็ก และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืน จะเขามาดําเนินการใน
พ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวสามารถตรวจสอบไดจากหนวยงานในพ้ืนท่ี และอาจตรวจสอบได จากแผนปฏิบัติการ
พัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ

2 .  การจัดทํารางแผนการดําเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น จัดทํา
รางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนตําบลดงข้ีเหล็กท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีเคาโครงแผนปฏิบัติการอยู
2 สวนคือ

สวนท่ี 1 บทนํา
สวนท่ี 2 บัญชี โครงการ / กิจกรรม
3.  การประกาศแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการ

ดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือประกาศใช

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  (หมวด 5  ขอ 26 ) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการโดย
มีข้ันตอนดังนี้

1 .  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวย
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีตองการดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

2 .  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/ โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานตางๆ

3 .  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการปฏิบัติการเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

4 .  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหความเห็นชอบ

5 .  เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงานตอไป โดยใหปดประกาศแผนการดําเนินงาน ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศ เพ่ือใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
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จากข้ันตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังน้ี

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน ตองจัดทําใหเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นๆ หรือ

ภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันอนุมัติใหเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสี่ป เพ่ือใหดําเนินโครงการใน
ปงบประมาณนั้น

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามวรรคหนึ่ง สําหรับ
เทศบาล ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหนายอําเภอได เม่ือมีการขยายเวลาใหแจงใหจังหวัดทราบ

ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล อํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคสอง ใหเปนอํานาจ
ของนายอําเภอ

การแกไขแผนการดําเนินงานใหเปนอํานาจของผูบริหารงานทองถ่ิน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จดัทาํแผนพฒันาท้องถิน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

หน่วยงานอืน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จดัทาํแผนพฒันาท้องถิน

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จดัทาํแผนพฒันาท้องถิน

ทาํร่างแผนการดาํเนินงาน

เสนอร่างแผนการดาํเนินงาน

คณะกรรมการพฒันาท้องถิน พิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน

เสนอร่างต่อผูบ้ริหารทอ้งถิน

ผูบ้ริหารทอ้งถินใหค้วามเห็นชอบผู้บริหารท้องถิน

ประกาศใช้
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1.4 ประโยชนของแผนปฏิบัติการ การวางแผนท่ีดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังนี้

1 . บรรลุจุดมุงหมาย การวางแผนปฏิบัติการจะมีจุดมุงหมายปลายทางเพ่ือใหองคกรบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีกําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานข้ันแรกของการวางแผน ถาจุดมุงหมายท่ีกําหนดมี
ความชัดเจนจะชวยใหการบริหารงานมีทิศทางตรงไปยังจุดมุงหมาย ท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี

2 . ประหยัด การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญา เพ่ือคิดวิธีการใหองคกรบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานกันดี กิจกรรมดําเนินมีความตอเนื่องกัน กอใหเกิด
ความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ท่ีทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวา
เปนการลดตนทุนท่ีดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคกร

3 . ลดความไมแนนอน การวางแผนชวยลดความไมแนนอนในอนาคตลงเพราะการวางแผนเปนงาน
ท่ีเก่ียวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการ วิเคราะห
พ้ืนฐาน ของขอเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแลว ทําการคาดคะเนเหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณา
ปองกันเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนไวแลว

4 . เปนเกณฑในการควบคุม การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาท่ีการควบคุมข้ึน ท้ังนี้เพราะ
การวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออกเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการคูกันอาศัยซึ่งกันและกันกลาวคือ
ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีการควบคุม

5 . สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค การวางแผนเปนพ้ืนฐานดานการตัดสินใจและเปนสิ่ง
ท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ และความคิดสรางสรรค ท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้น
จะเปนการระดมปญญาของคณะ ผูทํางานดานการวางแผน ทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และ ความคิดสรางสรรค
นํามาใชประโยชนแกองคกร และยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร

6 . พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนท่ีดี จะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจ ในการ
ทํางานของผูบริหารและยังเปนการสรางแรงจูงใจ ใหเกิดข้ึนในกลุมคนงานดวยเพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคกร
คาดหวังอะไรบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝก และพัฒนาแรงจูงใจท่ีดีสําหรับผูบริหารใน
อนาคต

7 . พัฒนาการแขงขันการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพทําใหมีการแขงขัน มากกวาองคกรท่ีไมมีการ
วางแผนหรือมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวของกับการขยายขอบขายการ
ทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต

8 . ทําใหเกิดการประสานงานทีดี การวางแผนไดสรางความม่ันใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกร ทําใหกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดวางไวไปท่ีจุดมุงหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานในฝาย
ตางๆ ขององคกรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายขององคกร

9 . ทําใหแนวทาง ในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน
10 . ทําใหการติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากข้ึน

..............................................
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สวนที่ 2

บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ



1) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกฬีา

        1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.43 50,000 0.32 ส านักปลัด
        1.2 แผนงานการศึกษา 11 15.71 5,364,932 34.01 กองการศึกษา
        1.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.43 50,000 0.32 ส านักปลัด
        1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 5.71 230,000 1.46 กองสวัสดิการสังคม
        1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 4.29 90,000 0.57 ส านักปลัด
        1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 8.57 530,000 3.36 กองการศึกษา
        1.7 แผนงานงบกลาง 1 1.43 187,380 1.19 ส านักปลัด

รวม 27 38.57 6,502,312 40.03

2) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

        2.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.43 200,000 1.27 ส านักปลัด
        2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.43 500,000 3.17 กองช่าง
        2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.86 50,000 0.32 ส านักปลัด

รวม 4 5.71 750,000 4.75

3) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        3.1 แผนงานการศึกษา 4 5.71 556,000 3.52 กองการศึกษา
        3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 13 18.57 5,814,000 36.86 กองช่าง
        3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.43 200,000 1.27 ส านักปลัด

รวม 18 25.71 6,570,000 41.65

4) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ

        4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.43 40,000 0.25

รวม 1 1.43 40,000 0.25

5) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

        5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 7.14 770,000 4.88 ส านักปลัด
        5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 4.29 130,000 0.82 ส านักปลัด
        5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 10.00 868,000 5.50 ส านักปลัด

รวม 15 21.43 1,768,000 11.21

6) ครุภัณฑ์

        6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.43 4,500 0.03 ส านักปลัด
        6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.86 120,000 0.76 ส านักปลัด
        6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.86 19,300 0.12 กองสวัสดิการสังคม

รวม 5 7.14 143,800 0.91

รวมทั้งสิน้ 70 100.00 15,774,112 98.81

จ ำนวน
งบประมำณ

คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมำณทั้งหมด หน่วยด ำเนินกำรคิดเป็นรอ้ยละของ

โครงกำรทั้งหมด

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงข้ีเหล็ก   อ ำเภอเมืองปรำจีนบุรี   จังหวัดปรำจีนบุรี

ยทุธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร
ที่ด ำเนินกำร



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 โครงการบริการแพทย์ฉกุเฉนิต าบลดงขี้เหล็ก การจดัให้บริการแพทย์ฉกุเฉนิต าบลดงขี้เหล็ก 50,000  ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

2 โครงการจา้งนักเรียน/นักศึกษา ท างานในช่วงปิด
ภาคเรียน

นักเรียน/นักศึกษา ได้มีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
และลดค่าใช้จา่ยของผู้ปกครอง

60,000  อบต.ดงขี้เหล็ก กองการศึกษา

3 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกดั อบต.ดง
ขี้เหล็กได้รับการเพิม่พนูศักยภาพในการปฏิบัติงาน

30,000  ศพด. กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กเล็กได้รับการพฒันาทางด้านอารมณ์และการ
พฒันาทางด้านความคิดสร้างสรรค์

30,000  ศพด. กองการศึกษา

5 โครงการมุ่งสู่ฝันวันแห่งความส าเร็จของเด็กปฐมวัย กจิกรรมเพือ่เป็นการสร้างแรงจงูใจเด็ก ใฝ่สัมฤทธ์ิ
ของเด็กปฐมวัย

30,000  ศพด. กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561หน่วยด าเนินการสถานทีด่ าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ งบประมาณ(บาท)

        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



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 โครงการจดัการแขง่ขนัทักษะทางวิชาการของ
เด็กปฐมวัย ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กจิกรรมการแขง่ขนัทักษะทางวิชาการของเด็ก
ปฐมวัย

30,000  ศพด. กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

กจิกรรมเพือ่อบรมคุณธรรม จริยธรรม 30,000  ศพด. กองการศึกษา

8 โครงการกจิกรรมวันส าคัญทีท่างราชการก าหนด 
และรัฐพธีิต่างๆ

กจิกรรมในวันส าคัญต่างทีท่างราชการก าหนด 50,000  ศพด. และ
โรงเรียนในพืน้ที่

กองการศึกษา

9 โครงการจดักจิกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

กจิกรรมปฐมนิเทศระหว่างครูผู้ดูแลเด็กร่วมกบั
ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย

30,000  ศพด. กองการศึกษา

10 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาของเด็กปฐมวัย ศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

กจิกรรมการแขง่ขนักฬีาของเด็กปฐมวัย ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงขี้เหล็ก

30,000  ศพด. กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561หน่วยด าเนินการสถานทีด่ าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ งบประมาณ(บาท)

        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



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 สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียน อาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน 3,456,400  ศพด. และ
โรงเรียนในพืน้ที่

กองการศึกษา

12 สนับสนุนอาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียน อาหารเสริมนมส าหรับเด็กนักเรียน 1,588,532  ศพด. และ
โรงเรียนในพืน้ที่

กองการศึกษา

13 โครงการป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า ร่วมกบัปศุสัตว์โดยการคุมก าเนิดสุนัข และแมวจร
จดัและควบคุมการแพร่เชื้อโรคพษิสุนัขบ้า

50,000  ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

14 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลดงขี้เหล็ก ผู้สูงอายุในพืน้ทีไ่ด้ร่วมท ากจิกรรม มีการรวมกลุ่ม 
 เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

100,000  อบต.ดงขี้เหล็ก กองสวัสดิการ
สังคม

15 โครงการเยาชนวัยใสใส่ใจท าดี ต าบลดงขี้เหล็ก เด็กและเยาวชนในพืน้ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม เพือ่
ปลูกฝังจติส านึกในการท าความดี

50,000  อบต.ดงขี้เหล็ก กองสวัสดิการ
สังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561หน่วยด าเนินการสถานทีด่ าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ งบประมาณ(บาท)

        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



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 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแลคนพกิารและผู้อยู่
ในภาวะยากล าบาก ต าบลดงขี้เหล็ก

ผู้ดูแลคนพกิารและจติอาสา ได้รับความรู้ 
ความสามารถในการดูแลคนพกิารและผู้อยู่ใน
ภาวะยากล าบาก

30,000  อบต.ดงขี้เหล็ก กองสวัสดิการ
สังคม

17 โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเขม้แขง็ ครอบครัวในพืน้ทีต่ าบลดงขี้เหล็กได้มีการร่วม
กจิกรรม

50,000  อบต.ดงขี้เหล็ก กองสวัสดิการ
สังคม

18 โครงการส่งเสริมกจิกรรมการออกก าลังกาย และ
การเอาใจใส่ในสุขภาพทัง้ทางกายและทางจติใจ
แกช่าวดงขี้เหล็ก

กจิกรรมอนัเป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน
รัฐ หรือเอกชน

20,000  ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

19 โครงการป้องกนักอ่นเกดิภัยและหลังเกดิสาธารณ
ภัย

เตรียมความพร้อมของเจา้หน้าที ่และเคร่ืองมือ 
อปุกรณ์ในการปฏิบัติงาน

50,000  ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

20 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ

ความปลอดภัยในชีวิตและช่วยลดปริมาณอบุัติเหตุ 20,000  ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561หน่วยด าเนินการสถานทีด่ าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ งบประมาณ(บาท)

        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
ประชาธิปไตยห่างไกลยาเสพติด เยาวชน 
ประชาชนต าบลดงขี้เหล็ก

การจดักจิกรรมอบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม
ให้แกเ่ยาวชนประชาชนในต าบลดงขี้เหล็ก

30,000  ศพด. และ
โรงเรียนในพืน้ที่

กองการศึกษา

22 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาประเพณีต าบลดง
ขี้เหล็ก

การจดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีาประเพณีต าบลดง
ขี้เหล็ก

300,000 ต าบลดงขี้เหล็ก กองการศึกษา

23 โครงการจดังานท าบุญขึ้นปีใหม่ จดังานท าบุญขึ้นปีใหม่ ณ ทีท่ าการ อบต. 20,000 อบต.ดงขี้เหล็ก กองการศึกษา

24 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จดังานวันเด็กแห่งชาติ ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กจิกรรม ในพืน้ทีต่ าบลดงขี้เหล็ก

60,000 อบต.ดงขี้เหล็ก กองการศึกษา

25 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ การจดักจิกรรมประเพณีสงกรานต์ให้แกอ่งค์กร
ภาคประชาชน

100,000 อบต.ดงขี้เหล็ก กองการศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561หน่วยด าเนินการสถานทีด่ าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ งบประมาณ(บาท)

        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26 โครงการจดังานมาฆปูรมี จดังานมาฆปูรมีศรีปราจนีร่วมกบัส านักงาน

วัฒนธรรมจงัหวัดปราจนีบุรี
20,000 ต าบลดงขี้เหล็ก กองการศึกษา

27 โครงการส่งเสริมหลักประกนัสุขภาพต าบลดง
ขี้เหล็ก

การด าเนินงานของกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 187,380 ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561หน่วยด าเนินการสถานทีด่ าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ งบประมาณ(บาท)

        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง
ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สาธารณสุข และการกีฬา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



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 โครงการรณรงค์ส่งเสริมปลูกฝังจติส านึก การ
บริหารจดัการขยะมูลฝอยในพืน้ท่ีต าบลดงขี้เหล็ก

กจิกรรม เพือ่รณรงค์ ปลูกฝังจติส านึกท่ีดีเกี่ยวกบั
การบริหารจดัการขยะมูลฝอย

200,000  ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

2 ค่าใช้จา่ยในการจา้งเหมาบริการก าจดัขยะ ค่าใช้จา่ยในการก าจดัขยะมูลฝอยของ อบต. 500,000 เทศบาลเมืองฯ กองชา่ง

3 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพือ่เฉลิมพระ
เกยีรติ

จดักจิกรรมปลูกต้นไม้ เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล
 ในวันส าคัญทีท่างราชการก าหนด

30,000 ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

4 รณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กจิกกรมต่างๆ ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 20,000 ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสงัคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและสง่เสริมโอกาสทางสงัคมบนฐานแห่งความพอเพียง
        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 สง่เสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2560ที่ โครงการ/กิจกรรม



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 โครงการต่อเติมหลังคาระหว่างอาคาร ศพด.อบต.

ดงขี้เหล็ก (ศูนย์ใหม่)

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีความป็นระเบียบเรียบร้อย 
เหมาะสมแกก่ารเรียนการสอน

143,000  ศพด.ดงขี้เหล็ก กองการศึกษา

2 โครงการกอ่สร้างโดมเอนกประสงค์ ศพด.อบต.ดง
ขี้เหล็ก (ศูนย์ใหม่)

การกอ่สร้างโดม พร้อมทัง้ส่วนอื่นทีมี่ความจ าเป็น 130,000  ศพด.ดงขี้เหล็ก กองการศึกษา

3 โครงการติดต้ังเหล็กดัด มุ่งลวด ศพด.อบต.ดง
ขี้เหล็ก (ศูนย์ใหม่)

ติดต้ังเหล็กดัด มุ่งลวด ศพด.ดงขี้เหล็กแห่งใหม่ 
พร้อมทัง้ส่วนอื่นทีมี่ความจ าเป็น

160,000  ศพด.ดงขี้เหล็ก กองการศึกษา

4 โครงการกั้นห้องเรียน แบ่งตามช่วงวัย ศพด.อบต.

ดงขี้เหล็ก (ศูนย์ใหม่)

กั้นห้องเรียน แบ่งตามช่วงวัย ศพด.ดงขี้เหล็กแห่ง
ใหม่ พร้อมทัง้ส่วนอื่นทีมี่ความจ าเป็น

123,000  ศพด.ดงขี้เหล็ก กองการศึกษา

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ชื่นอารมณ์ หมู่ที ่1

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางกว้างเฉล่ียขา้งละ 0.50  เมตร

559,000  หมู่ที ่1 

บ้านโคกมะกอก
กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ หน่วยด าเนินการงบประมาณ(บาท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561



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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่3
 ซอยทุง่ตะวันออก(เพิม่เติมระยะทาง)

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 เมตร
 ความยาว 145 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางกว้างเฉล่ียขา้งละ 0.50  เมตร

392,000  หมู่ที ่3
บ้านภักดี

กองช่าง

7 โครงการกอ่สร้างถนนแอตฟลัท์ติกส์คอนกรีต หมู่
ที ่4 ซอยบ้านผู้ใหญ่อนุสรณ์

ถนนแอตฟลัท์ติกส์คอนกรีต ความกว้าง 5.00 

เมตร ความยาว 174 เมตร
440,000  หมู่ที ่4

บ้านดงขี้เหล็ก
กองช่าง

8 โครงการกอ่สร้างถนนแอตฟลัท์ติกส์คอนกรีต หมู่
ที ่5 ซอยกล้ิงพะไล

ถนนแอตฟลัท์ติกส์คอนกรีต ความกว้าง 5.00  

เมตร ความยาว 220 เมตร
450,000  หมู่ที ่5

บ้านหนองทะเล
กองช่าง

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6
 ซอย 2

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 5.00 เมตร
 ความยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางกว้างเฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

560,000  หมู่ที ่6 

บ้านดงบัง
กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นหลังวัดหนองจวง หมู่ที ่8 ซอยหลังวัดหนอง
จวงเช่ือม หมู่ที ่7

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความกว้าง 5.00 เมตร
 ความยาว 97 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างเฉล่ียขา้งละ 0.50  เมตร

321,000  หมู่ที ่8
บ้านหนองจวง

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ หน่วยด าเนินการงบประมาณ(บาท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561



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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่9
 ซอยบ้านนายสมร

ถนนคอนกรีต ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว
 212 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง
เฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร

558,000  หมู่ที ่9
บ้านเนินไฮ

กองช่าง

12 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่10 ซอยบ้าน
โคกนกเอี้ยง พร้อมติดต้ังถงัแชมเปญและเคร่ือง
กรองสนิมเหล็ก

บ่อบาดาล พร้อมถงัแชมเปญ และเคร่ืองกรองน้้า
 1 เคร่ือง 1 ชุด และเคร่ืองสูบน้้าแบบไฟฟา้

554,000  หมู่ที ่10

บ้านขอนขว้าง
กองช่าง

13 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่11 พร้อม
ติดต้ังถงัแชมเปญและเคร่ืองกรองสนิมเหล็ก

บ่อบาดาล พร้อมถงัแชมเปญ และเคร่ืองกรองน้้า
 1 เคร่ือง 1 ชุด และเคร่ืองสูบน้้าแบบไฟฟา้

554,000 หมู่ที ่11

บ้านหนองปืด๊
กองช่าง

14 โครงการเสริมผิวลาดยางถนนแอตฟลัท์ติกส์
คอนกรีต (ซ่อมสร้าง) หมู่ที ่12 เชื่อม หมู่ที ่11

ถนนแอตฟลัท์ติกส์คอนกรีต ความกว้าง 4.00 

เมตร ความยาว 584 เมตร
580,000  หมู่ที ่12

บ้านห้วยเกษียร
กองช่าง

15 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล หมู่ที ่13 พร้อม
ติดต้ังถงัแชมเปญและเคร่ืองกรองสนิมเหล็ก

บ่อบาดาล พร้อมถงัแชมเปญ และเคร่ืองกรองน้้า
 1 เคร่ือง 1 ชุด และเคร่ืองสูบน้้าแบบไฟฟา้

554,000 หมู่ที ่13

บ้านเนินผาสุข
กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ หน่วยด าเนินการงบประมาณ(บาท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561



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 โครงการกอ่สร้างศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาล
เจา้ทีพ่ร้อมฐานภายในบริเวณทีท่ าการ อบต.

กอ่สร้างศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจา้ที่ 202,000  อบต.ดงขี้เหล็ก กองช่าง

17 โครงการกอ่สร้างป้ายประชาสัมพนัธ์ พร้อม
หลังคา จ านวน 2 ป้าย

ป้ายประชาสัมพนัธ์ของ อบต. 2 ป้าย
ชนิดมีหลังคา

90,000 อบต.ดงขี้เหล็ก กองช่าง

18 โครงการขดุลอกคลองก าจดัวัชพชืในพืน้ทีต่ าบล
ดงขี้เหล็ก

ขดุลอกเพือ่ก าจดัวัชพชืในแหล่งน้ า 200,000  ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวติ ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ หน่วยด าเนินการงบประมาณ(บาท)

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561



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 โครงการส่งเสริมอาชีพ ต าบลดงขี้เหล็ก ประชาชนในพืน้ทีต่ าบลดงขี้เหล็กได้มีส่วนร่วมใน
กจิกรรมพฒันาด้านอาชีพ

40,000  อบต.ดงขี้เหล็ก กองสวัสดิการ
สังคม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ(บาท)
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่4  พัฒนาด้านท่องเทีย่ว 
        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วชุมชน    
ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่
ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



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 โครงการจดัท้าฝายทดน ้าเพือ่ช่วยเหลือเกษตรกร
ในฤดูแล้ง (ฝายกระสอบ)

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการจดัซื อวัสดุในการกอ่สร้าง
ฝายทดน ้าเพือ่การเกษตรในฤดูแล้ง

150,000 ต้าบลดงขี เหล็ก ส้านักปลัด

2 โครงการไม้ล้อมไม้ใหญ่พชืพรรณสมุนไพรบ้านดง
บัง

เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการด้าเนินโครงการฯ และ
การจดักจิกรรมตามโครงการฯ

200,000 ต้าบลดงขี เหล็ก ส้านักปลัด

3 โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นที่
ต้าบลดงขี เหล็ก

140,000 ต้าบลดงขี เหล็ก ส้านักปลัด

4 โครงการจดัท้าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ระยะที ่2 การจดัท้าแผนทีภ่าษี

เพือ่การจดัท้าแผนแม่บททีส่ามารถน้ามาประกอบ
เป็นแผนทีภ่าษี ทะเบียนทรัพย์สินได้ เพือ่ใช้เป็น
ขอ้มูลในการพฒันาวางแผนจดัการในพื นทีไ่ด้
อย่างครอบคลุม

250,000 ต้าบลดงขี เหล็ก กองคลัง

5 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองภาษีโรงเรือนและ
ทีดิ่น ฯลฯ

เพือ่สร้างความเขา้ใจในบทบาท อ้านาจหน้าที ่ที่
ถกูต้องของผู้เกี่ยวขอ้ง เพือ่สร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีระหว่างเจา้หน้าทีผู้่ปฏิบัติงานและผู้มีหน้าทีเ่สีย
ภาษี

30,000 ต้าบลดงขี เหล็ก กองคลัง

งบประมาณ(บาท)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองทีดี่ของสังคม
ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถานที่
ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



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 โครงการพฒันาศักยภาพงานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัย

เพือ่พฒันาทักษะการปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีใ่น
การเผชิญเหตุ

50,000 อบต.ดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัและควบคุม
ไฟป่า

เพือ่พฒันาทักษะการปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีใ่น
การเผชิญเหตุ

50,000 อบต.ดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

8 โครงการพฒันาศักยภาพงานกู้ชีพ-กู้ภัยต าบลดง
ขี้เหล็ก

เพือ่พฒันาทักษะการปฏิบัติงานของเจา้หน้าทีใ่น
การเผชิญเหตุ

30,000 อบต.ดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

9 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพือ่พฒันาศักยภาพ
ผู้บริหาร ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงขี้เหล็ก

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและความรู้ในการปฏิบัติงาน 400,000 อบต.ดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

10 โครงการพฒันาศักยภาพขา้ราชการ พนักงาน
และลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและความรู้ในการปฏิบัติงาน 300,000 อบต.ดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

งบประมาณ(บาท)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองทีดี่ของสังคม
ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถานที่
ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



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 โครงการ อบต.ดงขี้เหล็กพบประชาชน เพือ่ประชุมหารืองานราชการและให้ประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็น

48,000 ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

12 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กบัผู้ผ่านการบ าบัด
ฟืน้ฟผูู้ติดยาเสพติด

เพือ่ให้ผุ้ทีผ่่านการฟืน้ฟไูด้มีอาชีพ 20,000 ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

13 โครงการจดัเวทีประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 
และระดับต าบลเพือ่ทบทวนการจดัท าแผนพฒันา

เพือ่ทบทวนการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น 50,000 ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

14 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉนัท์ในชุมชน

เพือ่ให้คนในชุมชน สังคม เกดิความรักความ
สามัคคี

20,000 ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

15 โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกมุารีฯ (อพ.สธ.)

เพือ่ส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถงึ
ความส าคัญของพนัธุกรรมพชืในพืน้ถิ่นและ
ร่วมกนัอนุรักษ์

30,000 ต าบลดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

งบประมาณ(บาท)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ยทุธศาสตร์จังหวดัปราจีนบุรี ที ่5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
        - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองทีดี่ของสังคม
ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถานที่
ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองเคลือบเอกสาร เคร่ืองเคลือบเอกสารขนาด A3 4500 อบต.ดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

2 จัดซ้ือชุดดับเพลิง ชุดดับเพลิง ประกอบด้วย หมวกดับเพลิง ผ้าคลุม
ศรีษะดับเพลิง ถุงมือหนังดับเพลิง กางเกง 
รองเท้าดับเพลิง จ านวน 3 ชุด

90,000 อบต.ดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

3 จัดซ้ือหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืน หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืน ขนาด 2.5 น้ิว 
ปรับได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GPM จ านวน
 1 หัว

30,000 อบต.ดงขี้เหล็ก ส านักปลัด

4 จัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต เพื่อใช้บริการน้ าด่ืมส าหรับประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

15,000 อบต.ดงขี้เหล็ก กองสวัสดิการ
สังคม

5 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(ink Tank Printer)

เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารของทางราชการ 4,300 อบต.ดงขี้เหล็ก กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.2561

บัญชีครุภัณฑ์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลดงข้ีเหล็ก   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่ งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ พ.ศ. 2560
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