บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรบริหารสวนตําบลจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาสามป
และแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองซึ่งกันระหวางแผน
ทุกแผน และงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็กเปนไปตามยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ไดวางไวแลว และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555
สําหรับแผนปฏิบัติการ มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 แผนปฏิบัติการเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ทําใหแนวทางดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็กมีความเห็นชัดในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการจะจําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีมีการดําเนินการจริง
ในพื้นที่ทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเอง และหนวยงานอื่น
ขั้นตอนที่ 2 การจั ดทํ า ร า งแผนปฏิ บั ติ ก าร คณะกรรมการการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก จัดทํารางแผนปฏิบัติการโครงการโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกําหนด
ไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใชแผนปฏิบัตกิ าร คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก นํารางแผนปฏิบัติการเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อประกาศใช การประกาศใชแผนปฏิบัติการ ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําประกาศเรื่องแผนปฏิบัติ
การพัฒ นาองคก ารบริห ารสวนตําบลมวกเหล็ ก ประจําป พ.ศ. 2555 เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยให
ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได

ประโยชนของแผนปฏิบัติการ
1.
2.
3.
4.

แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
แสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ
งายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในป
นั้น

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางสงเสริมและ พัฒนา
การศึกษา
1.2 แนวทางการสงเสริมการบริการดาน
สาธารณสุขและเสริมสรางสุขภาวะของ
ประชาชน
1.3 แนวทางการ สงเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม
1.4 แนวทางการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
1.5 แนวทางการสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
1.6 แนวทางการเพิ่มศักยภาพและ
พัฒนาอาชีพของชุมชน
1.7 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา
1.8 แนวทางการสงเสริมดานการเกษตร
รวม

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ
อบต. มวกเหล็ก

6

6.89

3,260,000.-

6.38

6

6.89

1,410,000.-

2.76

4

4.60

2,500,000.-

4.89

17

19.54

24,045,000.-

47.04

12

13.79

3,170,000.-

6.20

1
15
1

1.45
17.24
1.45

70,000.10,600,000.20,000.-

0.14
20.73
0.34

62

45,075,000.-

ยุทธศาสตร/แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.1 แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.2 แนวทางสรางจิตสํานึกและตระหนัก
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.3 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งแวดลอม
2.4 แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม
รวม

หนวยดําเนินการ
อบต. มวกเหล็ก

2

2.30

320,000.-

0.63

1

1.45

50,000.-

0.10

2

2.30

260,000.-

0.51

5

630,000.-

ยุทธศาสตร/แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 3 การอนุรักษฟนฟู
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

หนวยดําเนินการ
อบต. มวกเหล็ก

3.1 แนวสงเสริมอนุรักษและฟนฟู
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม
3.2 แนวทางการสงเสริมศาสนา พัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม

4

4.60

195,000.-

0.38

1

1.45

50,000.-

0.10

รวม

5

245,000.-

ยุทธศาสตร/แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกร
และบุคลากรภาครัฐสูการบริหาร
จัดการที่ดี
4.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น
4.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ
4.3 แนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.4 แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ประชาชนในการจัดการบริหารองคกร
และบุคลากร
รวม

หนวยดําเนินการ
อบต. มวกเหล็ก

3

3.45

2,150,000.-

4.21

2

2.30

750,000.-

1.47

2

2.30

55,000.-

0.11

3

3.45

130,000.-

0.25

10

3,085,000.-

ยุทธศาสตร/แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมพัฒนาการ
ทองเที่ยว
5.1 แนวทางประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว
5.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริม
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรดาน
การทองเที่ยว
รวม

หนวยดําเนินการ
อบต. มวกเหล็ก

1

1.45

100,000.-

0.19

1

1.45

50,000.-

0.10

2

150,000.-

ยุทธศาสตร/แนวทาง

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติการประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและกระบวนการประชา
สังคม
6.1 แนวทางสงเสริมระบบการเรียนรู
และการมีสวนรวมทางการเมือง
รวม
รวมทั้งสิ้น

หนวยดําเนินการ
อบต. มวกเหล็ก

3

3
87

3.45

1,930,000.-

1,930,000.51,115,000.-

3.77

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.1 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

5.
6.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการวันเด็กแหงชาติ รวมกับโรงเรียนทั้ง 4 แหงจัด
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
งบประมาณ 40,000.- บาท
โครงการสนับสนุน
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
อาหารเสริม (นม)
งบประมาณ 1,500,000.บาท
โครงการอุดหนุนอาหาร อุดหนุนอาหารกลางวัน ใหแก
กลางวัน
4 โรงเรียน งบประมาณ
1,300,000.- บาท
โครงการสนับสนุน
อุดหนุนทุนดํารงชีพใหแก 4
สงเคราะหทุนการ
โรงเรียน งบประมาณ
ดําเนินชีวิติใหเด็ก
80,000 .- บาท
ยากจน
โครงการสนับสนุน
สนับสนุนการศึกษา 3 โรงเรียน
คาจางครูชวยสอน
งบประมาณ 300,000.-บาท
โครงการสนับสนุนวัสดุ สงเสริมสุขภาพอนามัยและ
อุปกรณการเรียนการ
ทักษะใหเด็กนักเรียน 4
สอน
โรงเรียน งบประมาณ
40,000.-บาท

พื้นที่

หนวยดําเนินการ
สํานักงานปลัดฯ

สํานักงานปลัด ฯ
สํานักงานปลัด ฯ
สํานักงานปลัด ฯ
สํานักงานปลัด ฯ
สํานักงานปลัด ฯ

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.2 แนวทางการสงเสริมการบริการดานสาธารณสุขและการสงเสริอมสุขภาวะของประชาชน
ลําดับ
ที่
1.

2.
3.
4.
5.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการแขงขันกีฬา
ประจําตําบล

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

สงเสริมการเลนกีฬาตอตานยา
เสพติด แกเยาวชนและ
ประชาชน งบประมาณ
300,000.- บาท
โครงการกอสรางสนาม เพื่อใหประชาชนมีที่ออกกําลัง
กีฬาประจําหมูบาน หมู กายในหมูบาน งบประมาณ
ที่ 10
500,000.-บาท
โครงการปองกันและ
ปองกันและระงับโรคติดตอ/
ระงับโรคติดตอ/เรื้อรัง เรื้อรัง
โครงการอุดหนุนกองทุน สงเสริมการประกันสุขภาพ ให
หลักประกันสุขภาพใน ประชาชนในตําบล
ระดับทองถิ่น
งบประมาณ 200,000.-บาท
โครงการอบรมเผยแพร ประชาสัมพันธดานความรู
ความรูเกี่ยวกับ
-การใชยาปฏิชวี นะ
สาธารณสุขตาง ๆ
-สงเสริมการออกกําลังกาย
- สงเสริมสุขภาพ
งบประมาณ 130,000.-บาท

พื้นที่

หนวยดําเนินการ

13
หมู

สํานักงานปลัดฯ

หมู
10

สํานักงานปลัด ฯ

13
หมู

สํานักงานปลัด ฯ
สํานักงานปลัด ฯ
สํานักงานปลัด ฯ

ม.7
ม.8
ม.11

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.3 แนวทางการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวยดําเนินการ

1.

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ

ใหความชวยเหลือผูสูงอายุ
งบประมาณ 1,500,000.- บาท

13
หมู

สํานักงานปลัดฯ

2.

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูพิการ

ใหความชวยเหลือผูพิการ
งบประมาณ 600,000.-บาท

13
หมู

สํานักงานปลัด ฯ

3.

โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผูปวยโรคเอดส

13
หมู

สํานักงานปลัด ฯ

4.

โครงการชวยเหลือดาน
สวัสดิการสังคมและ
สงเคราะหใหแก เด็ก
สตรี คนชรา ผูพ ิการ
ผูดอยโอกาส ผูปวย
เอดส และผูประสบ
ปญหาความเดือดรอน

ใหความชวยเหลือผูปวยโรค
เอดส งบประมาณ 100,000.บาท
ใหความชวยเหลือ ผูประสบ
ปญหาความเดือดรอน
งบประมาณ 300,000.- บาท

13
หมู

สํานักงานปลัด ฯ

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.4 แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1.

โครงการติดตอ
ประสานงานการขยาย
เขตไฟฟา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

ใหประชาชนไดรับบริการไฟฟา
อยางทั่วถึง
- บริเวณสนามกีฬา บานหินลับ ม.5
งบประมาณ 250,000.-บาท
- ซอยจันทมาส และซอย 1
ม.6
งบประมาณ 600,000.-บาท
- บานนายพงษพันธ ทันทอง
ม.7
ระยะทาง 2,000 ม.
- จากบานนายประมง แพทย
ม.8
เสลา ถึงบานนางจรรยา
ศิริสลุง งบประมาณ 700,000.บาท
- บริเวณที่พักริมทาง
ม.9
งบประมาณ 250,000.-บาท
- สายบานผูชวยสมควร
ม.11
งบประมาณ 400,000.-บาท
-กลุมหนาวัดเขาไมเกวียน
ม.12
งบประมาณ 300,000.- บาท

หนวยดําเนินการ
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.4 แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ
ที่
2.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการไฟฟาแสงสวาง เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณะ
ไฟฟาสาธารณะและความ
ปลอดภัยเวลากลางคืน
-บริเวณภายในหมูบาน ทา
มะปราง งบประมาณ
300,000.- บาท
- บริเวณบานมวกเหล็ก
จํานวน 3 ซอย งบประมาณ
300,000.-บาท
- ภายในบานซับประดู ทุก ๆ
ซอย งบประมาณ 500,000.บาท
- บริเวณตามทางเขาหมูบาน
ซับอิจิ งบประมาณ 200,000.บาท
-บริเวณสะพานขามแมน้ําปา
สัก บานทาเสา งบประมาณ
300,000.- บาท

พื้นที่

หนวยดําเนินการ
สวนโยธา

ม.2

สวนโยธา

ม.3

สวนโยธา

ม.6

สวนโยธา

ม.10

สวนโยธา

ม.13

สวนโยธา

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.4 แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3. โครงการติดตั้งเสียงตาม เพิ่มชองทางการรับรูขอมูล
ม.2
สวนโยธา
สาย (ระบบไรสาย)
ขาวสารในหมูบาน
-บริเวณ บานทามะปรางตั้งแต
อบต.-รอบหมูบาน งบประมาณ
500,000.- บาท
4. โครงการกอสรางทอ
เพื่อใหการไหลของน้ําสะดวก
ม. 1
สวนโยธา
ระบายน้ํา
ขึ้นลดการทวมขัง
-บริเวณ หนาที่ดินปาเทียน
ระยะทาง 200 เมตร
งบประมาณ 700,000.5. โครงการขยายเขตเสียง เพื่อประชาชนไดรับขาวสาร
ม.4
สวนโยธา
ตามสาย(ระบบไรสาย) อยางทั่วถึง
บริเวณ บานเหวลาด ระยะทาง
3,000 เมตร งบประมาณ
800,000.-บาท
6. โครงการกอสรางราง
เพื่อการไหลของน้ําสะดวกขึ้น
ม.1
สวนโยธา
ระบายน้ําตอจาก
ลดการน้ําทวม ระยะทาง 200
โครงการเดิม สองฝง ม. เมตร
1

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.4 แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7.

โครงการวางทอระบาย
น้ํากลุมบานสวน ม. 1

8.

โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา หมู 2

9.

โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา หมูที่ 3

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวยดําเนินการ

เพื่อใหการไหลของน้ํามีการ
คลองตัว ลดการทวมขัง
ระยะทาง 250 เมตร
งบประมาณ 700,000.-บาท
เพื่อใหการไหลของน้ํามีการ
คลองตัว ลดการทวมขัง
บริเวณ ศาลาประชาคม บาน
นายสุชาติ ขําพลอย
งบประมาณ 500,000.-บาท
เพื่อใหการไหลของน้ํามีการ
คลองตัว ลดการทวมขัง
จํานวน 3 ซอย สองไหลทาง
พรอมฝาปด งบประมาณ
1,200,000.-

หมู 1

สวนโยธา

ม.2

สวนโยธา

ม.3

สวนโยธา

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.4 แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10.

โครงการรางระบายน้ํา
หมู 4

11.

12.
13.
14.

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

บริเวณ กลุมบานแกงมะนาว
ระยะทาง 1,500 เมตร
งบประมาณ 1,500,000.โครงการกอสรางถนน บริเวณ บานนายสายันต
คสล. หมูที่ 6
จันทมาศ 5×600 เมตร พรอม
ทอ 8 ทอน 1 ชุด งบประมาณ
1,800,000.-บาท
โครงการกอสรางถนน บริเวณ บานซับตาเพ็ง
คสล. หมู 7
ระยะทาง 4 × 1,500 เมตร
งบประมาณ 3,600,000.โครงการกอสรางถนน บริเวณ บานนายประมง
คสล. หมู 8 บานโชคชัย ระยะทาง 1 กิโลเมตร
พัฒนา
งบประมาณ 2,400,000.โครงการกอสรางราง
บริเวณ บานนายทอง แสน
ระบายน้ํา หมู 9 บาน
พลเมือง ระยะทาง 300 เมตร
แกงหรุ
ระยะทาง 300 เมตร
งบประมาณ 1,050,000.-บาท

พื้นที่

หนวยดําเนินการ

ม.4

สวนโยธา

ม.6

สวนโยธา

ม.7

สวนโยธา

ม.8

สวนโยธา

ม.9

สวนโยธา

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.4 แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวยดําเนินการ

15.

โครงการกอสรางถนน
หินคลุก หมูที่ 10 บาน
ซับอิจิ

บริเวณ สายอางเก็บน้ําซับอิจิ
ระยะทาง 5×1,500 เมตร
งบประมาณ 1,000,000.-บาท

ม.10

สวนโยธา

16.

โครงการกอสรางถนน บริเวณ บานนายอํานวย บุญ
คสล. หมูที่ 11 บานปาก ลอมกําเงิน ระยะทาง กวาง 4
คลอง
เมตร ยาว 200 เมตร
งบประมาณ 480,000.-บาท

ม.11

สวนโยธา

17.

โครงการกอสรางถนน บริเวณ กลุมบานสวน
คสล. หมูที่ 1 บานหมาก ระยะทาง 5×350 เมตร พรอม
วางทอระบายน้ํา งบประมาณ
1,015,000.-บาท

ม.1

สวนโยธา

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.5 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการฝกอบรมการ สมาชิก อปพร. จํานวน 1 รุน
สํานักงานปลัดฯ
ฝกซอมแผนปองกันและ งบประมาณ 200,000.-บาท
บรรเทาสาธารณภัยและ
สนับสนุนงาน อปพร.
ตาง ๆ
2.

โครงการกอสรางปอม
รักษาการณ พรอม
อุปกรณสื่อสาร หมู 4

บริเวณหนาสถานีอนามัย หมู 4
บานเหวลาด งบประมาณ
300,000.-บาท

ม.4

สวนโยธา

3.

โครงการกอสรางศาลา
ประชาคม หมู 5 บาน
หินลับ

บริเวณ สนามกีฬา
งบประมาณ 800,000.-บาท

ม.5

สวนโยธา

4.

โครงการติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธ หมูที่ 7
บานหลังเขา

ติดตั้งบริเวณ ตามทางเขต
หมูบาน งบประมาณ 10,000.บาท

ม.7

สวนโยธา

5.

โครงการกอสรางศาลา
ประชาคม หมูที่ 12
บานเขาไมเกวียน

บริเวณ วัดเขาไมเกวียน
งบประมาณ 800,000.-

ม.12

สวนโยธา

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.5 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการตอเติมอาคาร มีพื้นที่ใชประโยชนเพิ่มขึ้น
ม.13
สวนโยธา
ศาลาอเนกประสงค หมู งบประมาณ 300,000.-บาท
ที่ 13
7.

โครงการประชาสัมพันธ เยาวชนและประชาชนในตําบล
และใหความรูในการ
งบประมาณ 30,000.-บาท
ปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน

ม.113

สํานักงานปลัดฯ

8.

โครงการปกปองสถาบัน เพื่อแสดงพลังปกปองสถาบัน
สถาบันหลักของชาติ
งบประมาณ 80,000.-บาท

ม.113

สํานักงานปลัดฯ

9.

โครงการบานทองถิ่น
ไทย

ชวยเหลือผูยากไรใหมีที่อยู
อาศัย งบประมาณ 200,000.-

ม.113

สํานักงานปลัดฯ

10.

โครงการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด

รณรงคปองกันปญหายาเสพติด
งบประมาณ 150,000.-

ม.113

สํานักงานปลัดฯ

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.5 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการชวยเหลือ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ม.1สํานักงานปลัดฯ
ผูประสบภัยตาง ๆ
ตาง ๆ งบประมาณ
13
200,000.-บาท
12.

โครงการติดตั้งปายบอก
เสนทางไปหนวยงาน
ตาง ๆ ที่สําคัญ

เพื่อมีปายบอกเสนทางแกนัก
ทองเทียว/ผูสัญจร ในตําบล
มวกเหล็ก งบประมาณ
100,000.-บาท

ม.113

สวนโยธา

ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.6 แนวทางการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการฝกอบชีพใหแก สงเสริมกลุมอาชีพสตรี จํานวน ม.1สํานักปลัดฯ
ประชาชน
13 หมูบาน งบประมาณ
13
70,000.-บาท

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.7 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการขยายเขตระบบ บริเวณ ขาง อบต.มวกเหล็ก
ม.2
สวนโยธา
ประปาหมูบาน โดยตอ ระยะทาง 300 เมตร
จากประปาสวนภูมิภาค งบประมาณ 500,000.-บาท
หมู 2
2.

3.
4.

5.

โครงการปรับปรุง
คุณภาพน้ําบาดาล หมู
4 บานเหวลาด
โครงการตอเติมระบบ
ประปา หมู 5
โครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบาน หมู 5
บานหินลับ
โครงการเครื่องกรองน้ํา
ดื่นประจําหมูบาน หมูที่
6 บานซับประดู

ม.4

สวนโยธา

ม. 5

สวนโยธา

ม.5

สวนโยธา

ม.5

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค
งบประมาณ 400,000.-บาท
บริเวณ สนามกีฬา
งบประมาณ 250,000.-บาท
บริเวณ กลุมปาคา
งบประมาณ 400,000.-บาท
ภายในตําบลมวกเหล็ก บริเวณ
ศาลาประชาคม งบประมาณ
450,000.-บาท

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.7 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โตรงการกอสรางอาง
บริเวณ บานนายประสิทธิ์ แสง ม.6
สวนโยธา
เก็บน้ําหมูที่ 6 บานซับ สุวรรณ งบประมาณ
ประดู
500,000.-บาท
7.

โครงการสรางถังแชม
เปญ พรอมอุปกรณ
หมู 7

บริเวณ บานปาฉลวย โมชคลา
งบประมาณ 350,000.-บาท

ม.7

สวนโยธา

8.

โครงการสรางถังแชม
เปญ พรอมอุปกรณ
หมู 7

บริเวณ บานซับตาเพ็ง
งบประมาณ 350,000.-บาท

ม.7

สวนโยธา

9.

โครงการกอสรางขุด
เจาะบอบาดาล พรอม
อุปกรณ หมู 7 บาน
หลังเขา

บริเวณ บานลุงมงคล พุทธสอน
งบประมาณ 100,000.-บาท

ม.7

สวนโยธา

10.

โครงการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ําสําหรับระบบ
ประปาหมูบาน หมูที่ 8
บานโชคชัยพัฒนา

บริเวณพื้นที่ติดตั้งระบบประปา
หมูบาน งบประมาณ
500,000.-บาท

ม.8

สวนโยธา

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.7 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ํา
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการเปลี่ยนทอ
บริเวณ ทั้งหมูบาน
ม.9
สวนโยธา
ประปา หมู 9
งบประมาณ 1,000,000.-บาท
12.

โครงการขยายเขต
ประปาหมูบาน หมู 9
บานแกรงหรุ

บริเวณ บานปาสงวน เพชรเชื้อ
ระยะทาง 2,000 เมตร
งบประมาณ 1,000,000.-

ม.9

สวนโยธา

13.

โครงการขยายเขต
ประปา หมูที่ 11 บาน
ปากคลอง

บริเวณ บานคุณสมควร กัน
ทมงคล งบประมาณ
300,000.-บาท

ม.11

สวนโยธา

14.

โครงการประปาหมูบาน ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค
แบบมีเครื่องกรอง(ดื่ม งบประมาณ 1,000,000.-บาท
ได) หมูที่ 13 บานทาเสา

ม.13

สวนโยธา

15.

โครงการขยายเขต
ประปาสวนภูมิภาค

ม.6

สวนโยธา

ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค
งบประมาณ 3,500,000.-บาท

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งดานการศึกษา สุขภาวะอนามัย สวัสดิการสังคม และโครงสรางพื้นฐาน ฯลฯ
1.8 แนวทางการสงเสริมการเกษตร
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวยดําเนินการ

1.

โครงการอุดหนุนและ
สงเสริมศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

เพื่อใหเกษตรกรในตําบลไดรับ
การพัฒนาในดานการเกษตร
เพิ่มขึ้น 13 หมูบาน
งบประมาณ 20,000.-บาท

ม.113

สํานักปลัด ฯ

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม และมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.1 แนวทางอนุรักษและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวยดําเนินการ

1.

โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ

เพิ่มพื้นที่ ปาไม 13 หมูบาน
งบประมาณ 20,000.-บาท

ม.113

สํานักงานปลัดฯ

2.

โครงการอนุรักษ
เพื่อดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม 13 หมูบาน
งบประมาณ 300,000.-บาท

ม.1-13

สํานักงานปลัดฯ

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2.2 แนวทางสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการรณรงคสราง
เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใหแก
จิตสํานึกการอนุรักษ
ประชาชน 13 หมูบาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ งบประมาณ 50,000.-บาท
สิ่งแวดลอม

พื้นที่

หนวยดําเนินการ

ม.113

สํานักงานปลัดฯ

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ภายใตยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม และมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พื้นที่

หนวยดําเนินการ

1.

โครงการจัดตั้งถังรองรับ เพื่อความสะอาดในชุมชน 13
ขยะในชุมชนและที่
หมูบ าน งบประมาณ 60,000.สาธารณะ
บาท

ม.113

สํานักงานปลัดฯ

2.

โครงการปรับปรุงบอ
กําจัดขยะมูลฝอย

ม.7

สํานักงานปลัดฯ

เพื่อความสะอาดในชุมชน หมู
7 บานหลังเขา งบประมาณ
200,000.-บาท

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมอนุรักษฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ภายใตยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา ดานการสงเสริมอนุรักษฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่ออนุรักษพื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวันสําคัญ สงเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การสงเสริม อนุรักษฟนฟู ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวันสําคัญ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการสืบสานงาน
เพื่อเปนการสืบสานประเพณี
ม.1สํานักงานปลัดฯ
ประเพณีสงกรานต
สงกรานตของไทย งบประมาณ 13
50,000.-บาท
2.

เพื่อเปนการสืบสานประเพณี
ม.1สํานักงานปลัดฯ
ลอยกระทงของไทย
13
งบประมาณ 50,000.-บาท
3. โครงการแหเทียนจํานํา เพื่อสืบสานประเพณีแหเทียน
ม.1สํานักงานปลัดฯ
พรรษา
จํานําพรรษา งบประมาณ
13
50,000.-บาท
4. โครงการอุดหนุนงาน
เพื่อสืบสานประเพณีตักบาตร
ประเพณีตักบาตร
ดอกไม งบประมาณ 45,000.ดอกไม
บาท
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 แนวทางการสงเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
1.

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทง

โครงการอบรมเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหกับประชาชน 13
หมูบาน งบประมาณ 50,000.-

ม.113

สํานักงานปลัดฯ

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี
ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานขององคการและบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ 4. 1 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของทองถิ่น
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการอบรมเผยแพร จัดฝกอบรมศึกษาดูงาน
สํานักงานปลัดฯ
ประชาสัมพันธใหความรู งบประมาณ 150,000.แก ประชาชน,สมาชิก บาท
อบต.มวกเหล็ก
สํานักงานปลัดฯ
2.

โครงการอบรมสัมมนา
พนักงาน และเจาหนาที่
อบต.มวกเหล็ก
โครงการจัดหา
คาตอบแทนหรือเงิน

เพื่อใหเจาหนาที่ พนักงาน มี
การพัฒนาในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
งบประมาณ 500,000.-บาท

-

สํานักงานปลัดฯ

3.

การจัดหาคาตอบแทน
หรือเงินรางวัล
คาตอบแทนอื่น กรณี
พิเศษแกขาราชการ
พนักงาน ลูกจางของ
องคกร

ลูกจาง อบต. ที่ผานการ
ประเมิน เพื่อเปนขวัญกําลังใจ
งบประมาณ 1,500,000.บาท

-

สํานักงานปลัดฯ

องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี
ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานขององคการและบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ 4. 2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการ อบต.เยี่ยม
เพื่อรับทราบปญหาใหความรู
สํานักงานปลัดฯ
บานยามเย็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
ทองถิ่น งบประมาณ
250,000.-บาท
2.

งานจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
ของสํานัก อบต.

จัดซื้อเครื่องใชวัสดุครุภัณฑ
งบประมาณ 500,000.- บาท

-

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)

สํานักงานปลัดฯ

หนวยดําเนินการ

1.

โครงการอินเตอรเนต
ตําบล

เพื่อเปนคาบริการอินเตอรเนต
งบประมาณ 30,000.-บาท

-

สํานักงานปลัดฯ

2.

โครงการอุดหนุนบริหาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการศูนยขอมูล
จัดการศูนยขอมูลขาวสาร
ขาวสารอําเภอมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก งบประมาณ
25,000.- บาท

-

สํานักงานปลัด ฯ

พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี
ภายใตยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานขององคการและบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในการจัดการบริหารองคกรและบุคลากร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการประชุม
เพื่อรับทราบปญหาความ
ม.1สํานักงานปลัดฯ
ประชาคมหมูบาน
ตองการของชุมชน
13
งบประมาณ 50,000.-บาท
2.

โครงการสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน

เพื่อรวมรวมขอมูลในหมูบาน
งบประมาณ 50,000.-

ม.113

สํานักงานปลัด ฯ

3.

โครงการจัดเก็บขอมูล
จปฐ.

เพื่อใชในการดําเนินการจัดเก็บ ม.1ขอมูล จปฐ. งบประมาณ
13
30,000.-บาท

สํานักงานปลัด ฯ

องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว
ภายใตยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานขององคกรและบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การพัฒนาประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการจัดทําปาย
จัดทําปานประชาสัมพันธการ
สํานักงานปลัดฯ
ประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว งบประมาณ
ทองเที่ยว
100,000.-บาท

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 การพัฒนาสงเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรดานการทองเที่ยว
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการทานตะวันบาน สงเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวของใน ม.1สํานักงานปลัดฯ
สะพรั่ง
การสนับสนุนการทองเที่ยว
13
ทานตะวันบานสะพรั่ง
งบประมาณ 50,000.-บาท

องคการบริหารสวนตําบลมวกเหล็ก
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
ภายใตยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานขององคกรและบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 การพัฒนาสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมทางการเมือง
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่ หนวยดําเนินการ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
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. โครงการอบรม
จัดอบรมใหความรูแก
สํานักงานปลัดฯ
ประชาสัมพันธใหความรู ประชาชน 13 หมูบาน
แกประชาชน เรื่อง
งบประมาณ 30,000.-บาท
ประชาธิปไตย
2.

โครงการเลือกตั้ง

สงเสริมสนับสนุนการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
งบประมาณ 1,500,000.-บาท

3.

โครงการอุดหนุนองคกร จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ภาคประชาชนในตําบล องคกรภาคประชาชน
มวกเหล็ก
งบประมาณ 400,000. บาท

-

สํานักงานปลัดฯ

-

สํานักงานปลัดฯ

