(แบบ ผด. 1)

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสุขภาพ
1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวมยุทธศาสตรที่ 1
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวมยุทธศาสตรที่ 2
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.2 แผนงานการเกษตร
รวมยุทธศาสตรที่ 3
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานสาธารณสุข
4.2 แผนงานการเกษตร
รวมยุทธศาสตรที่ 4

จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

5

4.85

310,000

1.45

5

4.85

310,000

1.45

11

10.68

8,118,000

38.02

11

10.68

8,118,000

38.02

5
9

4.85
8.74

70,000
90,000

0.33
0.42

14

13.59

160,000

0.75

23
5

22.33
4.85

615,500
15,000

2.88
0.07

28

27.18

630,500

2.95

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

สํานักปลัด/
กองเกษตร

กองชาง

สํานักปลัด
กองเกษตร

กองสาธารณสุขฯ

กองเกษตร

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 แผนงานการศึกษา
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวมยุทธศาสตรที่ 5
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานงบกลาง
รวมยุทธศาสตรที่ 6

รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

8
9

7.77
8.74

3,180,380
315,500

14.89
1.48

17

16.50

3,495,880

16.37

17
8
3

16.50
7.77
2.91

2,265,000
623,400
5,750,000

10.61
2.92
26.93

28

27.18

8,638,400

40.46

103

100

21,352,780

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

100.00

หนวยดําเนินการ

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

สํานักปลัด/คลัง
สํานักปลัด
สํานักปลัด

1 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธของ
อบต.ปากน้ําปราณ

50,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

2 โครงการเทศกาลกินหมึกแดดเดียว และ
อาหารทะเล

200,000

3 โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
และของดีตําบลปากน้ําปราณ

30,000

4 โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
ประจวบคีรีขันธมหัศจรรยเมืองสามอาว

10,000

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
สวนหยอมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

20,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

อบต.
ปากน้ําปราณ

อบต.

สํานักปลัด เพื่อจายเปนคาโครงการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในเขต
อบต.ปากน้ําปราณ และผลการ
ดําเนินงาน เชน แผนพับ วารสาร สื่อ
มีเดียการทองเที่ยว

สํานักปลัด เพื่อจายเปนคาโครงการเทศกาล

กินหมึกแดดเดียว และอาหารทะเล
สํานักปลัด เพื่อจายเปนคาโครงการ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
และของดีตําบลปากน้ําปราณ
สํานักปลัด เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

ปากน้ําปราณ

โครงการสงเสริมการทองเที่ยว
ประจวบคีรีขันธมหัศจรรยเมืองสามอาว

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองสงเสริม เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปรับปรุง
การเกษตร ภูมทิ ัศนบริเวณสวนหยอมเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว

(แบบ ผด. 2)

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.

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและสุขภาพ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หนวย
สถานที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ดําเนินการ
ดําเนินการ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

(แบบ ผด. 2)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการกอสรางถนนลูกรัง สายเขารอด-วน
อุทยานฯ ซอย 3 หมูที่ 1

172,000

ม.1

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง สายเขา
รอด-วนอุทยานฯ ซอย 3 ผิวจราจรลูกรัง
กวาง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร
ยาว 354.00 เมตร (ตามแบบแปลนกอง
ชาง)

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขารอด-วนอุทยานฯ ซอย 1 (แยกบาน
นายยงเส็ง) หมูที่ 1

183,000

ม.1

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขารอด-วนอุทยานฯ ซอย 1
(แยกบานนายยงเส็ง) ผิวจราจร คสล. กวาง
3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95.00
เมตร (ตามแบบแปลนกองชาง)

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขารอด-วนอุทยานฯ ซอย 2 (แยกบาน
นายสวาท) หมูที่ 1

57,000

ม.1

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเขารอด-วนอุทยานฯ ซอย 2
(แยกบานนายสวาท) ผิวจราจร คสล. กวาง
2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 39.00
เมตร (ตามแบบแปลนกองชาง)

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมอเบี้ย ซอย 6 หมูที่ 2

138,000

ม.2

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายหมอเบี้ย ซอย 6 ผิวจราจร คสล.
กวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
72.00 เมตร (ตามแบบแปลนกองชาง)

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.

ที่

สถานที่
ดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหมอเบี้ย แยกซอยบานนางสําอางค หมู
ที่ 2

259,000

ม.2

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหมอเบี้ย แยกซอยบานนางสําอางค
ผิวจราจร คสล. กวาง 3.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 140.00 เมตร (ตาม
แบบแปลนกองชาง)

6 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต เสนปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ซอย
25 หมูที่ 3

1,353,000

ม.3

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต เสนปากน้ําปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 25 ผิวจราจรแอสฟลต
คอนกรีต กวาง 5.00 เมตร หนา 0.04
เมตร ยาว 450.00 เมตร (ตามแบบแปลน
กองชาง)

7 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต สายนาหวย-หนองบัว ซอย 6 หมู 4

399,000

ม.4

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต สายนาหวย-หนองบัว
ซอย 6 ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต กวาง
5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว
150.00 เมตร (ตามแบบแปลนกองชาง)

8 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต สายบานนายสัญญา เชิดฉิ่ง หมู
4

271,000

ม.4

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต สายบานนายสัญญา เชิด
ฉิ่ง ผิวจราจรแอสฟลตคอนกรีต กวาง 3.50
เมตร ไหลทางหินคลุก กวางขางละ 0.25
เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 120.00
เมตร (ตามแบบแปลนกองชาง)

9 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลต
คอนกรีต สายปากน้ําปราณ-เขากะโหลก
ซอย 29/1 หมู 4

1,009,000

ม.5

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง
แอสฟลตคอนกรีต สายปากน้ําปราณ-เขา
กะโหลก ซอย 29/1 ผิวจราจรแอสฟลต
คอนกรีต กวาง 6.00 เมตร หนา 0.04
เมตร ยาว 325.00 เมตร (ตามแบบแปลน
กองชาง)
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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.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมระบบระบายน้ํา คสล. สายปากน้ํา
ปราณ-เขากะโหลก ซอย 2 หมู 5

2,977,000

ม.5

กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมระบบระบายน้ํา คสล. สาย
ปากน้ําปราณ-เขากะโหลก ซอย 2 ผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 2.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร รางวี คสล. กวางขางละ
0.60 เมตร ความยาว 405.00 เมตร
(ตามแบบแปลนกองชาง)

11 อุดหนุนสวนราชการ
(การไฟฟาฯ และการประปาฯ)

1,300,000

ม.1-5

กองชาง

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปราณบุรี
ในการขยายเขตไฟฟา
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับการ
ประปาสวนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
ในการขยายเขตประปา

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.

ที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

(แบบ ผด. 2)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ตําบลสุขภาวะ

2 โครงการประชุมสัมมนา "เรื่องการสงเสริม
และสนับสนุนทางวิชาการดานผูสูงอายุ"

อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
10,000
ปากน้ําปราณ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ประชุมสัมนา "เรื่องการสงเสริมและสนับสนุน
ทางวิชาการดานผูสูงอายุ

3 โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ

10,000

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุแหงชาติ

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ, ผู
พิการ, ผูปวยโรคเอดส

อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
10,000
ปากน้ําปราณ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ, ผูพิการ, ผูปวย
โรคเอดส

5 โครงการอบรมสงเสริมอาชีพตาง ๆ

30,000

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
สงเสริมอาชีพใหแกกลุมองคกรตาง ๆ ในเขต
อบต. ปากน้ําปราณ

1 โครงการตําบลสุขภาวะ

แหงชาติ

10,000

70,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

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.

ที่

แผนงานการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเดินตามรอยพอ สูวิถีพอเพียง

งบประมาณ
5,000

2 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา
3 โครงการสงเสริมการเพาะเลี้ยงแตนเบียน
บราคอน
4 โครงการสงเสริมและพัฒนาผลผลิตทาง
การเกษตร
5 โครงการสงเสริมและพัฒนาผลผลิตสับปะรด

20,000

6 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยง
สัตว
7 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพประมง

5,000

5,000
10,000
10,000

20,000

8 โครงการสงเสริมสาธิตผลิตภัณฑสมุนไพรไทย

5,000

9 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

10,000

90,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
ปากน้ําปราณ

กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเดินตามรอยพอ
สูวิถีพอเพียง
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการ
เพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและ
พัฒนาผลผลิตสับปะรด
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพประมง
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมสาธิต
ผลิตภัณฑสมุนไพรไทย
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

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.

ที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

(แบบ ผด. 2)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

1 โครงการ อบต.ปากน้ําปราณ ปลอดสาร
เสพติด
2 โครงการการเรียนการสอนเรื่องการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกเด็ก
นักเรียน โรงเรียนบานปรือนอย (D.A.R.E.)

5,000

3 โครงการการเรียนการสอนเรื่องการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบานหนองบัว (D.A.R.E.)

5,000 โรงเรียนบาน

4 โครงการขยะรีไซเคิลแลกไข

2,000

5 โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอลตานยาเสพติด
6 โครงการจัดกิจกรรมผาปาขยะรีไซเคิล
7 โครงการจางเหมาผลิตที่ตั้งวางถังขยะมูล
ฝอย

อบต.
ปากน้ําปราณ

5,000 โรงเรียนบาน
ปรือนอย

หนองบัว

อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
60,000
ปากน้ําปราณ
อบต.
5,000
ปากน้ําปราณ
อบต.
200,000
ปากน้ําปราณ

หนวยดําเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ อบต.ปากน้ํา
ปราณ ปลอดสารเสพติด
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการการเรียนการ
สอนเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดแกเด็กนักเรียน โรงเรียนบานปรือนอย
(D.A.R.E.)

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการการเรียนการ
และสิ่งแวดลอม สอนเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดแกเด็กนักเรียน โรงเรียนบานหนองบัว
(D.A.R.E.)
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการขยะรีไซเคิล
แลกไข
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬา
ฟุตซอลตานยาเสพติด
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดกิจกรรม
ผาปาขยะรีไซเคิล
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจางเหมาผลิต
ที่ตั้งวางถังขยะมูลฝอย (แบบ 3 ถัง)

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.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทําปาย
และสิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธรณรงคปองกันและระงับ
โรคติดตอ

8 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธรณรงค
ปองกันและระงับโรคติดตอ

20,000

9 โครงการบําบัดน้ําเสียดวยสารชีวภาพ และ
EM Ball
10 โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัยอันควร
11 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กิจกรรมสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูติดยา
เสพติด
12 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กิจกรรมสงเสริมการฝกอบรมอาชีพใหแก
ผูผานการบําบัดฟนฟู

6,000

อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
10,000
ปากน้ําปราณ
อบต.
20,000
ปากน้ําปราณ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

20,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและ
และสิ่งแวดลอม แกไขปญหายาเสพติด กิจกรรมสงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพใหแกผูผานการบําบัดฟนฟู

13 โครงการปนจักรยานเพื่อสุขภาพ
"Paknampran Bike for Health"

10,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปนจักรยาน
และสิ่งแวดลอม เพือ่ สุขภาพ "Paknampran Bike for
Health"

200,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมให
และสิ่งแวดลอม ความรู และสรางกระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

10,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาและ
และสิ่งแวดลอม อนุรักษสิ่งแวดลอม

14 โครงการฝกอบรมใหความรู และสราง
กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย
15 โครงการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม

อบต.
ปากน้ําปราณ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการบําบัดน้ําเสีย
ดวยสารชีวภาพ และ EM Ball
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและ
แกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด กิจกรรมสงเสริมการ
บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด

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.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการพัฒนาหมูบานใหนาอยูนามอง
17 โครงการรณรงควันเอดสโลก

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

15,000

อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
5,000
ปากน้ําปราณ

หนวยดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาหมูบาน
ใหนาอยูนามอง
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการรณรงควัน
เอดสโลก
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูเรื่อง
โรคใหกับประชาชนในหมูบาน หมูที่ 1 บาน
ทาลาดกระดาน

18 โครงการใหความรูเรื่องโรคใหกับประชาชน
ในหมูบาน หมูที่ 1 บานทาลาดกระดาน

1,500

ม.1

19 โครงการใหความรูเรื่องโรคใหกับประชาชน
ในหมูบาน หมูที่ 2 บานปากน้ําปราณ

1,500

ม.2

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูเรื่อง
และสิ่งแวดลอม โรคใหกับประชาชนในหมูบาน หมูที่ 2
บานปากน้ําปราณ

20 โครงการใหความรูเรื่องโรคใหกับประชาชน
ในหมูบาน หมูที่ 3 บานปรือนอย

1,500

ม.3

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูเรื่อง
และสิ่งแวดลอม โรคใหกับประชาชนในหมูบาน หมูที่ 3 บาน
ปรือนอย

21 โครงการใหความรูเรื่องโรคใหกับประชาชน
ในหมูบาน หมูที่ 4 บานหนองบัว

1,500

ม.4

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูเรื่อง
และสิ่งแวดลอม โรคใหกับประชาชนในหมูบาน หมูที่ 4 บาน
หนองบัว

22 โครงการใหความรูเรื่องโรคใหกับประชาชน
ในหมูบาน หมูที่ 5 บานสุขสวัสดิ์

1,500

ม.5

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูเรื่อง
และสิ่งแวดลอม โรคใหกับประชาชนในหมูบาน หมูที่ 5 บาน
สุขสวัสดิ์

10,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมเยาวชน
และสิ่งแวดลอม รุนใหม สดใสหางไกลเอดส

23 โครงการอบรมเยาวชนรุนใหม สดใส
หางไกลเอดส

615,500

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.

ที่

แผนงานการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1 โครงการปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

3,000

2 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร
3 โครงการปนความรูสูเยาวชนเพื่อพิทักษ
สิ่งแวดลอม
4 โครงการใหความรูการทําการเกษตรให
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5 โครงการใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

3,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยดําเนินการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลอยพันธุ
สัตวน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ

อบต.

กองสงเสริม

ปากน้ําปราณ

การเกษตร

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองสงเสริม
การเกษตร

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
2,000
ปากน้ําปราณ
อบต.
2,000
ปากน้ําปราณ

กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร
กองสงเสริม
การเกษตร

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปนความรูสู
เยาวชนเพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม

5,000

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูการ
ทําการเกษตรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

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.

ที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

(แบบ ผด. 2)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานวัน
ศาสนา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เด็กแหงชาติ

และวัฒนธรรม

2 โครงการวันสําคัญ (วันแม,วันพอ)

1,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวันสําคัญ
ศาสนา

(วันแม,วันพอ)

และวัฒนธรรม

3 โครงขนมไทย

1,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงขนมไทย
ศาสนา
และวัฒนธรรม

4 โครงการกอสรางอาคารสวม

447,600

โรงเรียน
บานหนองบัว

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางอาคารสวม
ของโรงเรียนบานหนองบัว สังกัด อบต.ปากน้ํา
ศาสนา
ปราณ (แบบแปลน สน.ศท. ส.10 ขนาด 4.5
และวัฒนธรรม x 7 เมตร)

5 โครงการซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียน
บานหนองบัว

200,000

โรงเรียน
บานหนองบัว

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาซอมแซมอาคารเรียน

6 โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียน

800,000

โรงเรียน
บานปรือนอย

โรงเรียนบานหนองบัว สังกัด อบต.
ศาสนา
และวัฒนธรรม ปากน้าํ ปราณ
กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาโครงการอาหารกลางวัน

สําหรับเด็กนักเรียน ของโรงเรียนบาน
ศาสนา
และวัฒนธรรม ปรือนอย

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.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (โรงเรียน)

งบประมาณ
396,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

โรงเรียน
บานหนองบัว

- เพื่อจายเปนคาโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ของศูนย
ศาสนา
และวัฒนธรรม พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กองการศึกษา

- เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1,234,780 โรงเรียน กองการศึกษา - เพื่อจายเปนคาโครงการอาหาร
กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
ศาสนา
บานหนองบัว
และวัฒนธรรม - เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา
หองสมุด
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา
แหลงเรียนรู
- เพื่อจายเปนคาสาธารณูปโภคสําหรับ
สถานศึกษา
- เพื่อจายเปนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค
ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

3,180,380

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.

ที่

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา/เขารวม
กีฬาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบประมาณ
40,500

สถานที่
ดําเนินการ

-

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการ

กีฬา เชน คาอุปกรณการกีฬา คาชุด
ศาสนา
และวัฒนธรรม นักกีฬาพรอมรองเทาถุงเทา และ
คาใชจายเบ็ดเคล็ด

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด

100,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการ

แขงขันกีฬาตานยาเสพติด เชน
ศาสนา
และวัฒนธรรม คาตอบแทนคณะกรรมการ เงินรางวัล
ฯลฯ

3 โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬาแกเด็ก
และเยาวชนในเขต อบต.
4 โครงการแขงพายเรืออีปาบ

5 โครงการประเพณีวันลอยกระทง

6 โครงการวันเขาพรรษา และ
อาสาฬหบูชา

50,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

100,000

ม.1

2,000

ม.1

20,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุน

อุปกรณกีฬาแกเด็กและเยาวชน ในเขต
ศาสนา
และวัฒนธรรม อบต.ปากน้ําปราณ
กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงพาย

เรืออีปาบ
ศาสนา
และวัฒนธรรม
กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการประเพณี

วันลอยกระทง
ศาสนา
และวัฒนธรรม
กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัน

เขาพรรษา และอาสาฬหบูชา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

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.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัน

7 โครงการวันมาฆบูชา

1,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

8 โครงการวันวิสาขบูชา

1,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

9 โครงการวันออกพรรษา

1,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

315,500

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

มาฆบูชา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัน

วิสาขบูชา
ศาสนา
และวัฒนธรรม
กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการวัน

ออกพรรษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

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.

ที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

(แบบ ผด. 2)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง - การบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 โครงการ อบต.พบปะประชาชน

พบปะประชาชน ในเขต อบต.

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10

150,000

3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

100,000

4 โครงการจัดงานวันพอแหงชาติ

อบต.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 (28
กรกฎาคม) อันเปนศูนยรวม
จิตใจของคนในชาติ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 (12 สิงหาคม) อัน
เปนศูนยรวมจิตใจของคนในชาติ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการจัดงาน
วันพอแหงชาติ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการถวาย
พวงมาลาวันปยะมหาราช

ปากน้ําปราณ

อบต.
ปากน้ําปราณ

50,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

5 โครงการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

200,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

6 โครงการถวายพวงมาลาวันปยะมหาราช

1,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2561
ม.ค.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

หนวย
สถานที่
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
10,000 ม. 1-5 สํานักปลัด เพื่อจายเปนคาโครงการ อบต.

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

7 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
การปองกันการกระทําผิดจริยธรรมของ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานของ
อบต.
8 โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมาย

คุณธรรมจริยธรรม และการ
ปองกันการกระทําผิดจริยธรรม
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานของ อบต.

ปากน้ําปราณ

20,000

อบต.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการอบรมให
ความรูดานกฎหมาย ใหแก
ประชาชนในเขต อบต. และผูนํา
ทองถิ่น พนักงาน เจาหนาที่ของ
อบต.ปากน้ําปราณ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการติดตั้ง
ลูกขายหอกระจายขาวแบบไร
สาย จํานวน 15 จุด
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
กองชาง

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการกอสราง
โรงจอดรถ อบต.ปากน้ําปราณ
เพื่อใชจอดรถของ อบต. และ
ประชาชนที่มาติดตอราชการ
รายละเอียดตามแบบแปลนของ
กองชาง

ปากน้ําปราณ

9 โครงการติดตั้งลูกขายหอกระจายขาว
แบบไรสาย

750,000

10 โครงการกอสรางโรงจอดรถ อบต.
ปากน้ําปราณ

476,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

อบต.
ปากน้ําปราณ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2561
ม.ค.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

หนวย
สถานที่
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
สํานักปลัด เพื่อจายเปนคาโครงการสงเสริม
20,000 อบต.

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

11 โครงการกอสรางหองเก็บพัสดุ อบต.
ปากน้ําปราณ

12 โครงการกอสรางหองเก็บเอกสาร

กอสรางหองเก็บพัสดุ อบต.
ปากน้ําปราณ รายละเอียด
ประมาณราคาตามแบบแปลน
ของกองชาง

ปากน้ําปราณ

202,000

อบต.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการ
กอสรางหองเก็บเอกสาร
รายละเอียดประมาณราคาตาม
แบบแปลนของกองชาง

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อ
สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการของ อบต.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก
อบต.ปราณบุรี ในโครงการ
พัฒนาศักยภาพศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ
อบต.ในเขตอําเภอปราณบุรี

กองคลัง

เพื่อจายเปนคาจัดทําปาย
ประชาสัมพันธภาษี ให
ประชาชนมาชําระภาษีและ
คาธรรมเนียม ตาง ๆ

ปากน้ําปราณ

13 จางที่ปรึกษาเพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการของ อบต.

20,000

14 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย
รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ
อบต.ในเขตอําเภอปราณบุรี

33,000

15 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธภาษี

33,000

อบต.
ปากน้ําปราณ
อบต.
ปากน้ําปราณ

อบต.
ปากน้ําปราณ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2561
ม.ค.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

หนวย
สถานที่
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
สํานักปลัด เพื่อจายเปนคาโครงการ
30,000 อบต.

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

16 โครงการประชาสัมพันธเชิญชวนให
ประชาชนเสียภาษีและคาธรรมเนียม
ตาง ๆ

17 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

เชิญชวนใหประชาชนมาชําระ
ภาษีและคาธรรมเนียม ตาง ๆ
ใหตรงเวลา และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ

ปากน้ําปราณ

150,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

2,265,000

กองคลัง

เพื่อจายเปนคาโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2561
ม.ค.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

หนวย
สถานที่
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
20,000 อบต.
กองคลัง เพื่อจายเปนคาประชาสัมพันธ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 โครงการขุดลอกคู คลอง และแหลงน้ํา
ธรรมชาติ

คู คลอง และแหลงน้ําธรรมชาติ
ในเขต อบต.ปากน้ําปราณ

2 โครงการทาสีเนินชะลอความเร็วเพื่อลด
อุบัติเหตุทางทองถนน

50,000

3 โครงการบริการประชาชนเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม

30,000

4 โครงการบริการประชาชนเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

30,000

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสอง
ขางทางในเขตพื้นที่ของ อบต.ปากน้ํา
ปราณ

40,000

อบต.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการทาสีเนิน
ชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ทองถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการบริการ
ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม เชน ปาย
รณรงค ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการบริการ
ประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต เชน ปาย
รณรงค ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณสองขางทางในเขต
อบต.ปากน้ําปราณ เพื่อความเปน
ระเบียบ และความปลอดภัยของ
ประชาชนดานการจราจร

ปากน้ําปราณ

อบต.
ปากน้ําปราณ

อบต.
ปากน้ําปราณ

อบต.
ปากน้ําปราณ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2561
ม.ค.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

หนวย
สถานที่
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
80,000 ม. 1-5 สํานักปลัด เพื่อจายเปนคาโครงการขุดลอก

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

6 โครงการฝกซอมแผนปองกันอัคคีภัย

แผนปองกันอัคคีภัย โดยการจัด
ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่
ของ อบต. อาสาสมัครฯ และ
เจาหนาที่ อปพร.

ปากน้ําปราณ

7 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

200,000

8 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด หนาที่ทํา
การ อบต.ปากน้ําปราณ

143,400

อบต.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการ
ฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
โดยการจัดฝกอบรมใหความรู
แก อาสาสมัครฯ และเจาหนาที่
อปพร.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาโครงการติดตั้ง
กลองวงจรปด บริเวณหนาที่ทํา
การ อบต.ปากน้ําปราณ เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตของ
ประชาชน และทรัพยสินของ
ทางราชการ

ปากน้ําปราณ

อบต.
ปากน้ําปราณ

623,400

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2561
ม.ค.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

หนวย
สถานที่
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
สํานักปลัด เพื่อจายเปนคาโครงการฝกซอม
50,000 อบต.

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

แผนงานงบกลาง

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ยังชีพสําหรับผูสูงอายุ ทั้ง 5
หมูบานในเขต อบต.

ปากน้ําปราณ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,100,000

อบต.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพสําหรับผูพิการ ทั้ง 5
หมูบานในเขต อบต.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพสําหรับผูปวยโรคเอดส ทั้ง 5
หมูบานในเขต อบต.

ปากน้ําปราณ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

150,000

อบต.
ปากน้ําปราณ

5,750,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2561
ม.ค.

พ.ศ.2560
ธ.ค.

หนวย
สถานที่
รายละเอียดของโครงการ/
งบประมาณ ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
สํานักปลัด เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ย
4,500,000 อบต.

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลปากน้ําปราณ

(แบบ ผด. 2/1)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

1 ครุภัณฑสํานักงาน
- เกาอี้ทํางาน
2 ครุภัณฑสํานักงาน
- โตะพับอเนกประสงค

3 ครุภัณฑโรงงาน
- สวานไฟฟา

4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องสํารองไฟ

5 ครุภัณฑสํานักงาน
- ตูเก็บเอกสาร

งบประมาณ

17,500

หนวย
ดําเนินการ

อบต.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 5 ตัว
ราคาตัวละ 3,500 บาท ที่มีจําหนายตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับอเนกประสงค หนา
ขาว ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ขนาด 60 x 180 x
75 ซม. จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 1,500 บาท
ที่มีจําหนายตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสวานไฟฟา แบบกระแทก
กําลังไฟฟา 720 วัตต สามารถเจาะปูน เหล็ก
และไม จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,000
บาทที่มีจําหนายตามทองตลาด นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด
800 VA จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ
2,800 บาท ราคาตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

กองคลัง

- เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจกสูง 6 ฟุต และ 3 ฟุต อยางละ 2 ตู ที่มี
วางจําหนายตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

ปากน้ําปราณ
อบต.

7,500

ปากน้ําปราณ

อบต.

5,000

ปากน้ําปราณ

อบต.

5,600

ปากน้ําปราณ

อบต.

22,000

ปากน้ําปราณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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.

ที่

สถานที่
ดําเนินการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

1 ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
- หัวฉีดน้ําปรับฝอย

2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องพิมพ

3 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องสํารองไฟ

4 ครุภัณฑอื่น
- แผงกั้นจราจร

งบประมาณ
22,000

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

อบต.

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวฉีดน้ําปรับฝอย
แบบดามปน สามารถปปรับปริมาณน้ําได
6 ระดับ สําหรับใชในการดังเพลิง

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ
Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด
LED สี จํานวน 1 เครื่อง ราคาตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผงกั้นจราจร แบบ
มีลอ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชน จํานวน 20 แผง ๆ
ละ 3,000 บาท ที่มีจําหนายตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

ปากน้ําปราณ

อบต.

17,000

ปากน้ําปราณ

อบต.

2,800

ปากน้ําปราณ

อบต.

60,000

ปากน้ําปราณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

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.

ที่

แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

1 ครุภัณฑสํานักงาน
- ตูเก็บเอกสาร
2 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- รถบรรทุก (ดีเซล)

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กองการศึกษา เพื่อจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจกสูง 6 ฟุต จํานวน 2 ตู ที่มีวางจําหนาย
14,000 ปากน้ําปราณ ศาสนา และ ตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
วัฒนธรรม
อบต.

อบต.

กองการศึกษา
657,000 ปากน้ําปราณ ศาสนา และ
วัฒนธรรม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ
(Cab) จํานวน 1 คัน ราคาคันละ 657,000
บาท ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

3 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- หลังคาผาใบ

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหลังคาผาใบรถ
18,000 ปากน้ําปราณ ศาสนา และ กระบะ มีผากันฝนพรอมเบาะนั่งสองแถว
วัฒนธรรม มีขา (ซาย-ขวา) แบบพับเก็บและถอดได
จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 18,000 บาท
ที่มีจําหนายตามทองตลาด นอกบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ

4 ครุภัณฑสํานักงาน
- เกาอี้ครู

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ครู ขาเหล็ก
21,000 บานหนองบัว ศาสนา และ เหลีย่ มขนาด 1 x 1 นิ้วโครงเหล็กพนสีดํา
วัฒนธรรม มีทา วแขนไมจริง ที่นั่งและพนักพิงเปน
เบาะฟองน้ําหุมหนัง จํานวน 6 ตัว ราคา
ตัวละ 3,500 บาท เปนเงิน 21,000.บาท ที่มีจําหนายตามทองตลาด นอก
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

อบต.

โรงเรียน
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

5 ครุภัณฑสํานักงาน
- โตะทํางานครู

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานครู ขนาด
36,000 บานหนองบัว ศาสนา และ 180x80x75 ซม. มีลิ้นชักใสของทั้ง
วัฒนธรรม สองขาง โครงขาเหล็กพนสีดําจํานวน 6
ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท เปนเงิน
36,000.- บาท ที่มีจําหนายตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

6 ครุภัณฑสํานักงาน
- พัดลมติดพนัง

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด
70,000 บานหนองบัว ศาสนา และ 18 นิ้ว พรอมอุปกรณติดตั้ง จํานวน 28
วัฒนธรรม ตัว ราคาตัวละ 2,500 บาท เปนเงิน
70,000.- บาท ที่มีจําหนายตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

7 ครุภัณฑอื่น
- เครื่องเลนพัฒนาการเด็กเล็ก

โรงเรียน

โรงเรียน

70,000

ศพด. อบต.
ปากน้ําปราณ

กองการศึกษา เพื่อจายเปนคาโครงการจัดซื้อเครื่องเลน
ศาสนา และ พัฒนาการเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัฒนธรรม อบต.ปากน้ําปราณ ที่มีจําหนายตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

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.

ที่

แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

1 ครุภัณฑสํานักงาน
- เกาอี้ทํางาน
2 ครุภัณฑสํานักงาน
- เกาอี้ทํางานผูบริหาร
3 ครุภัณฑสํานักงาน
- โตะทํางาน
4 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- รถบรรทุกขยะแบบอัดทาย

5 ครุภัณฑการเกษตร
- เครื่องยอยกิ่งไม
6 ครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องสํารองไฟ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.

10,500

ปากน้ําปราณ
อบต.

4,500

ปากน้ําปราณ
อบต.

6,000

ปากน้ําปราณ
อบต.

2,400,000 ปากน้ําปราณ

อบต.

38,000

ปากน้ําปราณ
อบต.

2,800

ปากน้ําปราณ

หนวย
ดําเนินการ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานแบบมีพนักพิง
และสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,500 บาท ที่มี
จําหนายตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว
และสิ่งแวดลอม ราคาตัวละ 4,500 บาท ที่มีจําหนายตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว
และสิ่งแวดลอม ราคาตัวละ 6,000 บาท ที่มีจําหนายตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย
และสิ่งแวดลอม ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาณกระบอกสูบไมนอย
กวา 6,000 ซีซี ขนาดความจุไมนอยกวา 10
ลบ.ม. ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม จํานวน 1
และสิ่งแวดลอม เครือ่ ง ราคาเครื่องละ 38,000 บาท ที่มี
จําหนายตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
กองสาธารณสุข เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
และสิ่งแวดลอม ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ราคา

ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
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แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

1 ครุภัณฑกอสราง
- เครื่องตบดิน

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

อบต.

กองชาง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตบดิน แบบใช
เครื่องยนตเบนซินแรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน
จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000 บาท
ที่มีจําหนายตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

21,000

ปากน้ําปราณ

งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

อบต.

กองสงเสริม
การเกษตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว
ราคาตัวละ 3,500 บาท ที่มีจําหนายตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

กองสงเสริม
การเกษตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จํานวน 1 ตัว
ราคาตัวละ 4,500 บาท ที่มีจําหนายตาม
ทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ

กองสงเสริม
การเกษตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องยนตเจาะดิน ขนาด
เครื่องยนตไมต่ํากวา 49 ซีซี พรอมดอกเจาะดิน
ขนาดไมต่ํากวา 8 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา ที่
มีจําหนายตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

กองสงเสริม
การเกษตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง
ปริมาณกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี จํานวน
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท ที่มี
จําหนายตามทองตลาด นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ

แผนงานการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม

1 ครุภัณฑสํานักงาน
- เกาอี้ทํางาน
2 ครุภัณฑสํานักงาน
- เกาอี้ทํางานผูบริหาร
3 ครุภัณฑการเกษตร
- เครื่องยนตเจาะดิน

4 ครุภัณฑงานบานงานครัว
- เครื่องตัดหญา

7,000

ปากน้ําปราณ
อบต.

4,500

ปากน้ําปราณ
อบต.

8,500

ปากน้ําปราณ

อบต.

19,000

ปากน้ําปราณ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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