แผนการดําเนินงาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

คํานํา
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหาดทรายขาว มีภารกิจสําคัญในการปฏิบตั ิงาน เพื#อคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนใน ท้องถิ#นและการพัฒนาประเทศโดยส่ วนรวมสร้างกระบวนการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ#น ดังนั.นองค์การบริ หารส่ วนตําบลหาดทรายขาว ในฐานะหน่วยงานที#มีหน้าที#ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายนโยบาย ของรัฐและตามสภาพปั ญหา ความต้องการของประชากรในพื.นที# ตลอดจนภารกิจอื#นๆ
ที#เกี#ยวข้อง องค์การบริ หารส่ วนตําบลหาดทรายขาว ได้ดาํ เนินการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
เพื#อดําเนินให้เป็ นไปอย่างมีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที#ตอ้ งการ และเพื#อให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ#น พ.ศ. 2548 ซึ# งได้กาํ หนดให้แผนการ
ดําเนินงาน หมายถึง การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ#นที#แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที#ดาํ เนินการจริ งในพื.นที#ของอค์กรปกครองส่ วนท้องถิ#นประจําปี งบประมาณนั.น
ดังนั.น องค์การบริ หารส่ วนตําบลหาดทรายขาว จําเป็ นต้องจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560ขึ.น เพื#อให้สอดคล้องกับโครงการและแผนงานในข้อบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2560 งบประมาณที#หน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ โดยดําเนิน
โครงการในพื.นที# ได้อย่างครบถ้วนสมบรู ณ์อย่างมากที#สุด และหวังอย่างยิง# ว่า แผนดําเนินงานฉบับนี.จะทําให้
ก่อเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ#นและประชาชนโดยส่ วนรวมต่อไป
องค์การบริ หารส่ วนตําบลหาดทรายขาว
ตุลาคม 2560

ส่ วนที 2
บัญชี โครงการ/กิจกรรม
เพือให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมทีจะเกิดขึนในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในปี งบประ
มาณนัน ๆ ซึ งจะนําไปใช้เป็ นเครื องมือในการบริ หารงานประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
ท้องถินต่อไป
องค์ ประกอบ ประกอบด้ วย
1) บัญชีสรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
โดยมีรายละเอียดบัญชีสรุ ปและบัญชีโครงการ/กิจกรรม ดังนี

สวนที่ 1
บทนํา

ส่ วนที 1 บทนํา
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ"น พ.ศ.
2548 กําหนดให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนสามปี และแผน
ดําเนินงาน ซึ" งแผนดําเนินงานนั0นเป็ นการวางแนวทางในการดําเนินงานในปี งบประมาณนั0น ให้เกิดความ
ชัดเจนในการปฏิบตั ิมากขึ0น มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียด
ต่าง ๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน จะทําให้การติดตามประเมินผลเมื"อสิ0 นปี มีความสะดวก
มากขึ0นอีกด้วย
"แผนการดําเนินงาน" หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ"นที"
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที"ดาํ เนินการจริ งทั0งหมดในพื0นที"ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ"นประจําปี งบประมาณนั0น
เพื"อเป็ นการปฏิบตั ิตาม ข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ"น พ.ศ. 2548 ซึ" งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ"น เป็ นผู ้
รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ"น หน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื"น ๆ ที"ดาํ เนินการในพื0นที"ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ"น แล้วจัดทําร่ างแผน
ดําเนินงานโดยแผนดําเนินงานให้จดั ทําให้แล้วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม ของปี งบประมาณนั0นหรื อภาย
ในสามสิ บวันนับแต่วนั ที"อนุมตั ิ ให้เพิ"มเติมหรื อเปลี"ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื"อให้ดาํ เนินโครงการใน
ปี งบประมาณนั0น การแก้ไขแผนดําเนินงานเป็ นอํานาจของผูบ้ ริ หารท้องถิ"น
วัตถุประสงค์ ของแผนดําเนินงาน
1) เพื"อให้ทราบถึงลักษณะของแผน ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั0นตอนในการดําเนิน
การและประโยชน์ของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
2) เพื"อให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที"จะดําเนิน
การจริ งทั0งหมด
3) เพื"อเป็ นการนําไปใช้เป็ นเครื" องมือในการบริ หารงาน ประสานงานและติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล

ขันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน
1) ขันตอนที 1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที"จะมีการดําเนินการจริ งในพื0นที"ขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ซึ" งจะมี
ทั0งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ"นเอง และที"หน่วยงานอื"นจะเข้ามาดําเนินการในพื0นที" โดย
ข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื0นที"และตรวจสอบจากแผนปฏิบตั ิการพัฒนาจังหวัด อําเภอ
แบบบูรณาการ
2) ขันตอนที 2 การจัดทําร่ างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
จัดทําร่ างแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถิ"นที"กาํ หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนิน
งาน 2 ส่ วนคือ
ส่ วนที 1 บทนํา
ส่ วนที 2 บัญชี โครงการ/กิจกรรม
3) ขันตอนที 3 การประกาศใช้ แผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
นําร่ างแผนการดําเนินงานเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ"นเพื"อประกาศใช้ การประกาศแผนการดําเนินงานให้องค์การ
บริ หารส่ วนตําบล จัดทําประกาศขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเรื" อง แผนการดําเนินงานพัฒนาองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลประจําปี เพื"อปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยให้ประชาชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ ของแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเป็ นเครื" องมือสําคัญในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารท้องถิ"น เพื"อควบคุม
การดําเนินงานให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั0งเป็ นเครื" องมือในการติดตามการดําเนินงาน
และการประเมินผลเมื"อสิ0 นปี มีความสะดวกมากขึ0นอีกด้วย
*********************************************

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที 1 บทนํา
1.1 บทนํา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
1.3 ขันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่ วนที 2 บัญชี โครงการ/กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ภาคผนวก
- คําสั.งแต่งตังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนองค์การบริ หารส่ วนตําบลหาดทรายขาว
- ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลหาดทรายขาว

2
2
3
3
6
9

สวนที่ 2
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

ส่ วนที 2
บัญชี โครงการ/กิจกรรม
เพือให้ทราบถึงโครงการ/กิจกรรมทีจะเกิดขึนในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบล ในปี งบประ
มาณนัน ๆ ซึ งจะนําไปใช้เป็ นเครื องมือในการบริ หารงานประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
ท้องถินต่อไป
องค์ ประกอบ ประกอบด้ วย
1) บัญชีสรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
โดยมีรายละเอียดบัญชีสรุ ปและบัญชีโครงการ/กิจกรรม ดังนี

บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละของ หน่ วยดําเนินการ
โครงการที
ของโครงการ งบประมาณ
งบประมาณทั#งหมด
ดําเนินการ
ทั#งหมด
ยุทธศาสตร์ ที 1 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พืนฐาน และ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านมีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง
5
17.24
1,283,000
18
ส่ วนโยธา
พืนฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ อาทิ ถนน แหล่งนํา ไฟฟ้ า
นําประปา โทรศัพท์ รางระบายนํา ฯลฯ
1.2 แนวทางสํารวจข้อมูลและจัดทําทะเบียนเส้นทางและสาธารณูปโภคและ
ส่ วนโยธา
สาธารณูปการอืนๆ
1.3 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน อปท. เพือความรวดเร็ ว
ส่ วนโยธา
ในการปฏิบตั ิงานและการบริ การ
1.4 แนวทางอบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักปลัด
1.5 แนวทางจัดให้มีการบริ หารจัดการเพือบูรณาการพัฒนาปรัปปรุ งแหล่งนําเพือให้มี
ส่ วนโยธา
นําไว้ใช้ในการอุปโภค บริ โภคและเพือการเกษตรอย่างพอเพียง

บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละของ หน่ วยดําเนินการ
โครงการที
ของโครงการ งบประมาณ
งบประมาณทั#งหมด
ดําเนินการ
ทั#งหมด
ยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจพอเพียงและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ชุมชน
2.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่ งเสริ มให้ประชาชนมีคุณภาพชิวติ ทีดี มีครอบครัวอบอุ่น
1
100
20,000
100
สํานักปลัด
2.2 แนวทางการสนับสนุนการแก้ไขปั ญหายาเสพติดและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพ
เจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง
2.3 แนวทางส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนและทุกภาคส่ วนในสังคมในการ
แก้ไขปั ญหาของชุมชน สังคม โดยใช้กระบวนการประชาคม
2.4 แนวทางส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินชีวติ ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
2.5 แนวทางการพัฒนาด้านสนับสนุนแก้ไขปั ญหาเด็ก เยาวชน และผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ
และผูด้ อ้ ยโอกาส
2.6 แนวทางส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันกรณี มีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
เช่นโรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉี หนู ฯลฯ

2

100

90,000

100.00

สํานักปลัด

1

100

15,000

100

สํานักปลัด

-

-

-

-

สํานักปลัด

-

-

-

-

สํานักปลัด

3

75

88

สํานักปลัด

140,000

บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละของ หน่ วยดําเนินการ
โครงการที
ของโครงการ งบประมาณ
งบประมาณทั#งหมด
ดําเนินการ
ทั#งหมด
ยุทธศาสตร์ ที 2 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจพอเพียงและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้ชุมชน
2.7 แนวทางการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพทีดีและได้รับ
สํานักปลัด
สวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน
2.8 แนวทางส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนบริ โภคผักปลอดสารพิษ
3
100.00
426,000
100
สํานักปลัด
2.9 แนวทางส่ งเสริ มความรักสามัคคีของคนในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์
ทุกส่ วนของ อบต.
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมือง การบริ หารจัดการทีดี และการให้บริ การ
สาธารณะแก่ประชาชน
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพผูบ้ ริ หาร
1
50.00
50,000
71
ทุกส่ วนของ อบต.
ท้องถินสมาชิกสภาท้องถิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างในการปฏิบตั ิงานหน้าที
ราชการและการให้บริ การแก่ประชาชน
1
50.00
300,000
60.00
สํานักปลัด
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านรณรงค์ส่งเสริ มการให้ความรู ้แก่ประชาชนเกียวกับ
การเมืองท้องถินทุกรู ปแบบ

บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ จํานวน
โครงการที
ของโครงการ งบประมาณ
ดําเนินการ
ทั#งหมด

คิดเป็ นร้ อยละของ หน่ วยดําเนินการ
งบประมาณทั#งหมด

3.3 แนวทางจัดหาเครื องมือเครื องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสําหรับการปฏิบตั ิงาน
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาและปรับปรุ งการจัดเก็บภาษี รวมถึงจัดทําแผนที
ภาษีเพือการจัดเก็บภาษีได้อย่างทัวถึงและครอบคลุม
3.5 แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งการให้บริ การและสิ งอํานวยความสะดวกในการ
บริ การประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาลและบ้านเมืองทีดี
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่ งเสริ มการท่องเทียวและการกีฬา
4.1 แนวทางการปรับปรุ งแหล่งท่องเทียวให้มีความสวยงามน่าเทียว ตลอดจนพัฒนา
เส้นทางคมนาคม
4.2 แนวทางการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนออกกําลังกายและเล่นกีฬา
4.3 แนวทางการส่ งเสิ รมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ

2

100.00

100,000

100.00

ส่ วนการคลัง

2

50.00

35,000

28.00

ทุกส่ วนของ อบต.

1

50.00

200,000

88.88

ทุกส่ วนของ อบต.

-

-

-

-

บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละของ หน่ วยดําเนินการ
โครงการที
ของโครงการ งบประมาณ
งบประมาณทั#งหมด
ดําเนินการ
ทั#งหมด
4.4 แนวทางการซ่อมแซมปรับปรุ งสถานทีออกกําลังกายให้มีสภาพทีใช้งานได้ดี
พร้อมทังจัดหาอุปกรณ์ กีฬาให้พร้อมสําหรับบริ การประชาชน
4.5 แนวทางการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตจังหวัดเลย(ท้องถิน
สัมพันธ์)
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิน
และภูมิปัญญาของท้องถิน
5.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนให้ได้มาตรฐาน
2
100.00
50,000
100
สํานักปลัด
โครงการจัดหาสื อการเรี ยนการสอนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
5.2 แนวทางการส่ งเสริ มให้สถานศึกษาและสถาบันทางศาสนาเป็ นหลักในการสอน
4
80.00
1,901,600
90.48
สํานักปลัด
เพือปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่ งเสริ มสนับสนุนงานประเพณี ของท้องถินและงานรัฐพิธี
5
71.42
140,000
78
ทุกส่ วนของ อบต.
เนืองในวันสําคัญต่างๆ
5.4 แนวทางการสนับสนุนการจัดงานประเพณี ทอ้ งถินระดับอําเภอ/จังหวัด
9
90.00
240,000
82.75
ทุกส่ วนของ อบต.

บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชี สรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ
จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละ จํานวน
คิดเป็ นร้ อยละของ
โครงการที
ของโครงการ งบประมาณ
งบประมาณทั#งหมด
ดําเนินการ
ทั#งหมด
6. ยุทธศาสตร์ การป้ องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความ
1
100.00
100,000
100.00
เดือดร้อนของประชาชนทีได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย
6.2 แนวทางการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู ้ดา้ นการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
2
100.00
200,000
100
และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
6.3 แนวทางการกําหนดเขตพืนทีเพือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
3
75.00
150,000
50
ตามความเหมาะสมตรงตามศักยภาพของพืนที
6.4 แนวทางการสนับสนุนและส่ งเสริ มประชาชน ชุมชนและภาคเอกชนให้มีส่วน
1
100.00
10,000
100
ร่ วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
6.5 แนวทางการจัดให้มีสถานทีกําจัดขยะรวม(Zoning) โดยมีบูรณาการร่ วมกับ
1
100.00
10,000
100
องค์การปกครองส่ วนท้องถินอืน
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
7.1 แนวทางการพัฒนาด้านส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดตังกลุ่มอาชีพ การประกอบ
1
33.33
10,000
50.00
อาชีพของประชาชนตามแนวนโยบายต่างๆ ทีเกียวข้องเพือให้มีรายได้เพิมขึน
7.2 แนวทางการส่ งเสริ มด้านการแปรรู ปผลผลิตการเกษตรและส่ งเสริ มสิ นค้าหนึง
ตําบลหนึงผลิตภัณฑ์

1

100.00

10,000

100

หน่ วยดําเนินการ

ทุกส่ วนของ อบต.
ทุกส่ วนของ อบต.
ทุกส่ วนของ อบต.
ทุกส่ วนของ อบต.
ทุกส่ วนของ อบต.

สํานักปลัด

สํานักปลัด

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน4 ฐาน
แนวทางที6 1 ก่ อสร้ าง ปรับปรุ ง บํารุ งรักษาถนน สะพาน ทางเท้ า ท่ อระบายนํา4
ที6

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ม.1

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ม.1

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ
ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร ฝาปิ ด
ราง คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว
0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อม
ป้ ายโครงการขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
จํานวน 1 ป้ าย
ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร ฝาปิ ด
ราง คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว
0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อม
ป้ ายโครงการขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
จํานวน 1 ป้ าย

สถานที6 ผู้รับผิด
งบประมาณ
ดําเนินงาน ชอบ
180,000.00 บ้านหาด
ทรายขาว
ส่ วนโยธา

200,000.00 บ้านหาด
ทรายขาว
ส่ วนโยธา

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ที6

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ม.2

4 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที3ยวแก่งสาระแพ
ม. 3

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
ดําเนินงาน ชอบ

ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 90 เมตร ฝาปิ ด
ราง คสล.ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว
0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร พร้อม
ป้ ายโครงการขนาด 1.20 x 2.40 เมตร
จํานวน 1 ป้ าย

200,000.00 บ้านผามุม

ก่อสร้างศาลาชมวิวหกเหลี3ยม กว้าง
ด้านละ 2.00 เมตร โครงเหล็กรู ปพรรณ
มุงกระเบืองซี แพ็กโมเนีย เสา คสล. 1
หลัง ก่อสร้างบันได คสล.กว้าง 1.20
เมตร พร้อมชานพักยาว 20 เมตร
จํานวน 2 แห่ง ติดตังราวเหล็กและ
ราวกันตกยาว 160 เมตร ก่อสร้างป้ าย
คสล.กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร
1 ป้ าย ขนาด 1.20x 2.40 เมตร

200,000.00 บ้านสาระ
แพ

ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
ดําเนินงาน ชอบ

5 โครงการก่อสร้างศาลาพัก ก่อสร้างศาลากว้าง 5.00 เมตร ยาว
ญาติ ม.3
10.50 เมตร สู ง 3 เมตร โครงหลังคา
เหล้กรู ปพรรร เสาคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กหลักคามุงเมทัลชีส พืนคอนกรี ต
เสริ มเหล็ก หนา 0.10 เมตร ป้ าย
โครงการ ขนาด 1.20x 2.40 เมตร 1
ป้ าย
6 โครงการก่อสร้างถนน
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร
คสล. สายดงมะไฟ ม.4
ลงลูกรังหรื อวัสดุคดั เลือก ข้างละ
0.00-0.05 เมตร พร้อมป้ ายโครงการ
ขนาด 1.20x 2.40 เมตร จํานวน 1 ป้ าย

200,000.00 บ้านสาระ
แพ

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํา ม.5

240,000.00 บ้านหัวแก่ง

ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว 120 เมตร ฝาปิ ดราง คสล. ขนาด
กว้าง 0.45 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา
0.12 เมตร พร้อมป้ ายโครงการ ขนาด
1.20x 2.40 เมตร จํานวน 1 ป้ าย

สํานัก
ปลัด

303,000.00 บ้านห้วยสี
ดา
ส่ วนโยธา

สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
ดําเนินงาน ชอบ

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจพอเพียงและเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
8 โครงการครอบครัวอบอุ่น เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทํา
ด้วยพระธรรม
โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม
9 โครงการป้ องกัน/
ปราบปรามและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติด
10 โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา
เสพติดตําบลหาดทรายขาว

เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการป้ องกัน/
ปราบปรามและแก้ไขปั ญหายาเสพติด

11 โครงการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูล

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูล

12 โครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา
สามปี แผนดําเนินการ
ข้อบัญญัติ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผน
ดําเนินการ ข้อบัญญัติ ฯลฯ

เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาด้านยาเสพติดตําบลหาดทรายขาว

20,000.00 เขตตําบล

20,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว
70,000
เขตตําบล
หาด
ทรายขาว
10,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว
15,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว

สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ที6

โครงการ

13 โครงการควบคุม/ป้ องกัน
โรคพิษสุ นขั บ้า
14 โครงการรณรงค์/ป้ องกัน
ไข้เลือดออก
15 โครงการตรวจสุ ขภาพ
ประจําปี แก่บุคลากร

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ
เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุม/
ป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า ค่าอุปกรณ์ใน
การจัดทําโครงการ ฯลฯ
เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์/
ป้ องกันไข้เลือดออก ค่าอุปกรณ์ในการ
จัดทําโครงการ ฯลฯ
เพื3อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ
สุ ขภาพประจําปี แก่บุคลากร

สถานที6 ผู้รับผิด
งบประมาณ
ดําเนินงาน ชอบ
20,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว
100,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว
20,000.00 อบต.

สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย

ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

15 โครงการสงเคราะห์
เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาว สงเคราะห์ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหนาว
16 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ เด็กก่อนวัยเรี ยนให้มี
โอกาสได้รับการศึกษาการ
ดูแลที3เหมาะสม
17 โครงการส่ งเสริ มผูส้ ู งอายุ
ผูพ้ ิการ ผูด้ ว้ ยโอกาส
ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ

สถานที6 ผู้รับผิด
งบประมาณ
ดําเนินงาน ชอบ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ เด็กก่อนวัยเรี ยนให้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาการดูแลที3เหมาะสม

100,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว
110,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว

เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ งเสริ ม
ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ ว้ ยโอกาส ผู ้
พิการ ผูส้ ู งอายุ

3,600,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว

สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
ดําเนินงาน ชอบ

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการทีดีและการให้ บริการสาธารณะแก่ ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดงานนอกสถานที3ของ
บุคลากรและผูท้ ี3เกี3ยวข้อง ฯลฯ อบต.
หาดทรายขาว

300,000.00

21 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผน เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที3ภาษี
ที3ภาษีและทะเบียน
และทะเบียนทรัพย์สิน
ทรัพย์สิน
22 โครงการ อบต.เคลื3อนที3 เพือ3 เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.
เคลื3อนที3
23 โครงการ Big Claning Day เพื3อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
Big Claning Day

95,000.00

20 โครงการอบรมสัมมนา
และแลกเปลี3ยนเรี ยนรู ้เพื3อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
อบต.หาดทรายขาว

อบต.
สํานัก
ปลัด
อบต.
กองคลัง

30,000.00

อบต.

20,000.00

อบต.

สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านส่ งเสริมการท่ องเทีย6 วและการกีฬา
โครงการแข่งขันกีฬา
เพื3อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ท้องถิ3นสัมพันธ์ต่อต้านยา แข่งขันกีฬาท้องถิ3นสัมพันธ์ต่อต้านยา
เสพติด
เสพติด

งบประมาณ

70,000.00

สถานที6 ผู้รับผิด
ดําเนินงาน ชอบ

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ6นและภูมิปัญญาของท้ องถิ6น
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
งบประมาณ
ดําเนินงาน ชอบ

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ6นและภูมิปัญญาของทัองถิ6น
32 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
39 โครงการวันแม่แห่งชาติ

เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตาม
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่
แห่งชาติ

40,000.00 เขตตําบล
หาด
10,000.00 เขตตําบล

33 โครงการก่อสร้างปรับปรุ ง
ภูมิทศั น์/ภาพลักษณ์อาคาร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเข้าสู่
อาเซี ยน

เป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตาม
โครงการก่อสร้างปรับปรุ งภูมิทศั น์/
ภาพลักษณ์อาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เข้าสู่ อาเซี ยน

200,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว

36 โครงการศึกษาเรี ยนรู ้นอก เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการศึกษา
สถานที3สาํ หรับ ศูนย์พฒั นา เรี ยนรู ้นอกสถานที3สาํ หรับ ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กตําบลหาดทรายขาว เด็กเล็ก
34 จัดซื ออาหารเสริ ม(นม)
โรงเรี ยนและศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื ออาหาร
เสริ ม(นม)

40,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว
300,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
ดําเนินงาน ชอบ

40 จัดซื อาหารเสริ ม(นม)
โรงเรี ยน
41 อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรี ยนในเขตตําบล

เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื ออหารเสริ ม
(นม)โรงเรี ยน
อุดหนุนอาหารกลางวันในโรงเรี ยน

350,000.00 เขตตําบล
552,000.00

อบต.

42 อุดหนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
43 โครงการแลกเปลี3ยนรู ้
มหกรรมการศึกษาของ
บุคลกรทางการศึกษา

อุดหนุนอาหารกลางวันในศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
ค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี3ยนรู ้
มหกรรมการศึกษาของ บุคลกรทาง
การศึกษา

509,600.00

อบต.

44 โครงการส่ งเสริ มการเรี ยน ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ งเสริ มการเรี ยน
การสอนภูมิปัญญาท้องถิ3น การสอนภูมิปัญญาท้องถิ3นในศูนย์
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก

50,000.00 เขตตําบล

10,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ6นและภูมิปัญญาของท้ องถิ6น
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
งบประมาณ
ดําเนินงาน ชอบ

47 โครงการอบรม
คณะกรรมการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กและผูป้ กครอง
48 โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนยัฒนาเด็กเล็ก
ท้องถิ3นสัมพันธ์ตา้ นยาเสพ
ติด

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและ
ผูป้ กครอง
เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาศูนยัฒนาเด็กเล็กท้องถิ3นสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

10,000.00 เขตตําบล

49 โครงการอบรมคุณธรรม
ปรับเปลี3ยนพฤติกรรม
นักเรี ยนเยาวชนตําบลหาด
ทรายขาว
50 โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนศิลปะมวยไทย
ตําบลหาดทรายขาว

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม
ปรับเปลี3ยนพฤติกรรมนักเรี ยนเยาวชน
ตําบลหาดทรายขาว

20,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนศิลปะมวยไทยตําบลหาด
ทรายขาว

30,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

30,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ6นและภูมิปัญญาของท้ องถิ6น
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
งบประมาณ
ดําเนินงาน ชอบ

47 โครงการอบรม
คณะกรรมการศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กและผูป้ กครอง
48 โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนยัฒนาเด็กเล็ก
ท้องถิ3นสัมพันธ์ตา้ นยาเสพ
ติด

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
คณะกรรมการศูนย์พฒั นาเด็กเล็กและ
ผูป้ กครอง
ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขัน
กีฬาศูนยัฒนาเด็กเล็กท้องถิ3นสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด

49 โครงการอบรมคุณธรรม
ปรับเปลี3ยนพฤติกรรม
นักเรี ยนเยาวชนตําบลหาด
ทรายขาว
50 โครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนศิลปะมวยไทย
ตําบลหาดทรายขาว

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม
ปรับเปลี3ยนพฤติกรรมนักเรี ยนเยาวชน
ตําบลหาดทรายขาว

30,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ งเสริ ม
สนับสนุนศิลปะมวยไทยตําบลหาด
ทรายขาว

50,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

20,000.00 เขตตําบล

100,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ6นและภูมิปัญญาของท้ องถิ6น
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
งบประมาณ
ดําเนินงาน ชอบ

47 โครงการสื บสานประเพณี เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการสื บสาน
วันลอยกระทง
ประเพณี วนั ลอยกระทง

70,000.00 เขตตําบล

48 โครงการส่ งเสริ มประเพณี เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ งเสริ ม
วันสงกรานต์
ประเพณี วนั สงกรานต์

50,000.00 เขตตําบล

49 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์รวมข่าวการ
ซื อหรื อการจ้างของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล
ระดับอําเภอ

เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์รวมข่าวการซื อ
หรื อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วน
ตําบลระดับอําเภอ

20,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ6นและภูมิปัญญาของท้ องถิ6น
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
งบประมาณ
ดําเนินงาน ชอบ

47 โครงการสื บสานประเพณี เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการสื บสาน
วันเข้าพรรษา
ประเพณี วนั เข้าพรรษา

10,000.00 เขตตําบล

48 โครงการส่ งเสริ มกิจกรรม เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการส่ งเสริ ม
วันออกพรรษา
กิจกรรมวันออกพรรษา

60,000.00 เขตตําบล

เพื3อเป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
สัปดาห์ส่งเสริ มพระพุทธศาสนาเนื3อง
ในวันสําคัญวัน วิสาขบูชา

10,000.00 เขตตําบล

49 โครงการจัดงานสัปดาห์
ส่ งเสริ มพระพุทธศาสนา
เนื3องในวันสําคัญวัน
วิสาขบูชา

สํานัก
ปลัด

สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
งบประมาณ
ดําเนินงาน ชอบ

เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรื อภัยพิบตั ิ

100,000.00 เขตตําบล

เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ วาตภัย อัคคีภยั
อุทกภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ

100,000.00 เขตตําบล

47 โครงการป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรื อ
ภัยพิบตั ิ
48 โครงการช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ วาตภัย
อัคคีภยั อุทกภัย ภัย
ธรรมชาติต่างๆ
49 โครงการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาอุบติเหตุทาง
ถนน(เทศกาลปี ใหม่)

เป็ นค่าใช้จ่ายในโครงการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาอุบติเหตุทางถนน
(เทศกาลปี ใหม่)

50,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

49 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อปพร.

เป็ นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
อปพร.

100,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ6 งแวดล้ อม
ที6

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ

47 โครงการอบรมให้ความรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู ้
ด้านการป้ องกันและ
ด้านการป้ องกันและช่วยเหลือ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย(otod) ผูป้ ระสบภัย(otod)
49 โครงการอบรมและ
รณรงค์ดา้ นจราจรทางบก

เป็ นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและ
รณรงค์ดา้ นจราจรทางบก

49 โครงการปลูกป่ าตามแนว เป็ นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่ าตามแนว
เขตอนุรักษ์ เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
เขตอนุรักษ์ เฉลิมพระ
เกียรติ ฯลฯ
49 โครงการรักนํา รักป่ า รัก
แผ่นดิน
49 โครงการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทาง
ถนน(สงกรานต์)

เป็ นค่าใช้จ่ายโครงการรักนํา รักป่ า
รักแผ่นดิน
เป็ นค่าใช้จ่ายโครงการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน
(สงกรานต์)

สถานที6 ผู้รับผิด
งบประมาณ
ดําเนินงาน ชอบ
20,000.00 เขตตําบล
สํานัก
ปลัด
30,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

10,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด

10,000.00 เขตตําบล

สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด

50,000.00 เขตตําบล

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560

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

บัญชี โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์ การบริหารส่ วนตําบลหาดทรายขาว อําเภอเชี ยงคาน จังหวัดเลย
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชี พและรายได้
ที6

โครงการ

53 โครงการอบรมส่ งเสริ ม
เกษตรอินทรี ย ์

รายละเอียดของกิจกรรมผลผลิต/
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่ งเสริ ม
เกษตรอินทรี ย ์

งบประมาณ

สถานที6 ผู้รับผิด
ดําเนินงาน ชอบ

10,000.00 เขตตําบล
หาด
ทรายขาว

สํานัก
ปลัด

พ.ศ.2559

งบประมาณ พ.ศ. 2560
พ.ศ.2560
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