แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

คำนำ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงานขึ้น
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ ประจาปงงบประมา พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
ตุลาคม 2563

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ 2

บทนำ
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมา (ผด.01)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมา (ผด.02)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมา (ผด.02/1)

1
๒
2
2
2
5
12

1

ส่วนที่ 1
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ให้ดาเนินการจัดทาแผนและแนวทางปฏิ บัติในการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานเพื่อเป็นการกาหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องทุกแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
ได้วางไว้และให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่จึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
พ.ศ.2564 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ เพื่อให้ชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงาน และจ าแนกรายละเอี ย ดต่ า งๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ดาเนินงาน
๒. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. กาหนดรายละเอียดของ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้ นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล (รวมทั้งเงินอุดหนุน
ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่อุดหนุนให้ส่วนราชการอื่นดาเนินการ)
๓.๒ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่ ว ยงานอื่น ๆ ที่ด าเนิ น การในพื้ น ที่ อ งค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล โดยให้ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลบ้ านแร่
ตรวจสอบแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่า
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น ที่ดาเนินการใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๓. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
๔. เพื่อง่ายต่อการติดตามและประเมินผลตามแผนการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมในปีนั้น

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
ผด.01
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดาเนินการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด
1.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

9

15.79

3,553,000

40.17

กองช่าง

2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการป้องกันสาธารณภัย
2.1 แผนงานการศึกษา

14

24.56

3,666,660

41.45

กองการศึกษา

2.2 แผนงานสาธารณสุข

2

3.51

47,000

0.53

สานักปลัด

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

3.51

25,000

0.28

สานักปลัด

2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

3

5.26

35,000

0.40

สานักปลัด

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดาเนินการ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

3.การพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว
3.1 แผนงานการเกษตร

1

1.75

5,000

0.06

สานักปลัด

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1

1.75

35,000

0.40

สานักปลัด

4.การส่งเสริมสุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานสาธารณสุข

3

5.26

307,000

3.47

สานักปลัด

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

1.75

20,000

0.23

สานักปลัด

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

9

15.79

732,000

8.28

สานักปลัด
กองการศึกษา

5.การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3

5.26

40,000

0.45

สานักปลัด

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

9

15.79

380,000

4.30

สานักปลัด
กองคลัง

57

100.00

รวมทั้งสิ้น

8,845,660

100.00

3

แผนงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการศึกษา

สรุปบัญชีครุภณ
ั ฑ์และงบประมาณ (งบลงทุน)
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยดาเนินการ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด
7
53.85
150,100
32.69
สานักปลัด
กองคลัง
3
23.08
68,700
14.96
กองการศึกษา

3. แผนงานเคหะและชุมชน

2

15.38

63,300

13.79

กองช่าง

4. แผนงานสาธารณสุข

1

7.69

177,000

38.55

สานักปลัด

13

100.00

รวมทั้งสิ้น

459,100

100.00

4

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
ผด.02
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
หน่วย
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิต
งบประมาณ

1.การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (แผนงานเคหะและชุมชน)
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแร่ หมู่ที่ 1 ถนนแร่-เบาะอุ่น

5x160x0.15

455,000

ม.1

กองช่าง

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพระปืด ถนนพระปืด -ภูดิน

5x130x0.15

370,000

ม.2

กองช่าง

P

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพระปืด ถนนพระปืด -ห้วยราช

5x147x0.15

425,000

ม.2

กองช่าง

P

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านอากลัว ถนนอากลัว-พระปืด

5x160x0.15

455,000

ม.3

กองช่าง

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ 4 ซอยรื่นฤดี

4x165x0.15

367,000

ม.4

กองช่าง

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกันเตรียง หมู่ที่ 5 ซอยโคกรัง

4x180x0.15

400,000

ม.5

กองช่าง

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูดิน หมู่ที่ 7 ถนนภูดิน-พระปืด

5x110x0.15

313,000

ม.7

กองช่าง

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านภูดิน ถนนไมตรีสัมพันธ์

5x160x0.15

455,000

ม.7

กองช่าง

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเบาะอุ่น หมู่ที่ 8 ถนนเทพรักษา

5x110x0.15

313,000

ม.8

กองช่าง

P

P
P
P
P
P
P

5

ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
ผด.02
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
โครงการ/กิจกรรม
หน่วย
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิต
งบประมาณ
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการป้องกันสาธารณภัย (แผนงานการศึกษา)
10.โครงการประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ศพด.จานวน 4 แห่ง
10,000 ต.บ้านแร่ กองศึกษา
P
11.โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ศพด.จานวน 4 แห่ง

40,000 จ.สุรินทร์ กองศึกษา

12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (รายหัว)
13.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

ศพด.จานวน 4 แห่ง

173,400 ต.บ้านแร่ กองศึกษา

P

ศพด.จานวน 4 แห่ง

686,000 ต.บ้านแร่ กองศึกษา

P

14.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
15.โครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านพระปืด

ศพด.จานวน 4 แห่ง

115,260 ต.บ้านแร่ กองศึกษา

อุดหนุนเงินอาหารกลางวัน

280,000 ต.บ้านแร่ กองศึกษา

P

P

P

P

16.โครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง

อุดหนุนเงินอาหารกลางวัน

660,000 ต.บ้านแร่ กองศึกษา

P

P

P

P

17.โครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านกันเตรียง

อุดหนุนเงินอาหารกลางวัน

920,000 ต.บ้านแร่ กองศึกษา

P

P

P

P

18.โครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านบึง -เบาะอุ่น

อุดหนุนเงินอาหารกลางวัน

260,000 ต.บ้านแร่ กองศึกษา

P

P

P

P

ให้เงินอุดหนุนแก่
โรงเรียนบ้านพระปืด

108,000 ต.บ้านแร่ กองศึกษา

19.เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านพระปืด

P

P

P

P

P

P

ผด.02
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
ผลผลิต
งบประมาณ
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการป้องกันสาธารณภัย (แผนงานการศึกษา)
20.เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ให้เงินอุดหนุนแก่
108,000 ต.บ้านแร่
ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น
โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น
21.เงินอุดหนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ให้เงินอุดหนุนแก่
108,000 ต.บ้านแร่
ของโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง
โรงเรียนบ้านภูดนิ หนองตะครอง
22.เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ให้เงินอุดหนุนแก่
108,000 ต.บ้านแร่
ทางการเรียน ของโรงเรียนบ้านกันเตรียง
โรงเรียนบ้านกันเตรียง
23.เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ให้เงินอุดหนุนแก่
90,000 ต.บ้านแร่
พอเพียง ของโรงเรียนแร่วทิ ยา
โรงเรียนแร่วทิ ยา
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการป้องกันสาธารณภัย (แผนงานสาธารณสุข)
24.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ดาเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัข
37,000 ต.บ้านแร่

ผด.02
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองศึกษา

P

กองศึกษา

P

กองศึกษา

P

กองศึกษา

P

สานักปลัด

P P

และแมวในพื้นที่ตาบลบ้านแร่

25.โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการป้องกันสาธารณภัย (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
26.โครงการจัดประกวดหมู่บา้ นสะอาด
จานวน 10 หมู่บา้ น

10,000 จ.สุรินทร์ สานักปลัด

27.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร

15,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

นักเรียน ประชาชน
จานวน 100 คน

10,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

P

P
P
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ผด.02

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
ผด.02
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
โครงการ/กิจกรรม
หน่วย
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิต
งบประมาณ
2.การพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และการป้องกันสาธารณภัย (แผนงานรักษาความสงบภายใน)
P P
พื้นที่ตาบลบ้านแร่
10,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด
28.โครงการตั้งจุดตรวจรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่
29.ตั้งจุดตรวจรณรงค์ปอ้ งกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

พื้นที่ตาบลบ้านแร่

30.โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยประเภทอัคคีภยั

นักเรียน ประชาชน
อปพร. จานวน 80 คน
3.การพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว (แผนงานการเกษตร)
31.โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
ปลูกต้นไม้ 200 ต้น
3.การพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการลงทุน การเกษตรและการท่องเที่ยว (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
32.โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประชาชนผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่
ตาบลบ้านแร่ จานวน 70 คน
4.การส่งเสริมสุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น (แผนงานสาธารณสุข)
33.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
หมู่ที่ 1-10

P

10,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด
P

15,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

P P P

5,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

35,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

P P

100,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

P P P
P

34.โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

จัดทาทะเบียนข้อมูลจานวนสัตว์

7,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

35.เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

ให้เงินอุดหนุนหมู่บ้านดาเนินงาน

200,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

P

P P

ตามโครงการด้านสาธารณสุข

4.การส่งเสริมสุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
36.โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.ข้าราชการ
ฝึกอบรม จานวน 50 คน
พนักงานจ้าง

20,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

P

ผด.02
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
ผลผลิต
งบประมาณ
4.การส่งเสริมสุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ)
37.โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตาบลบ้านแร่ต้านยาเสพติด
เยาวชน ประชาชน
300,000 ต.บ้านแร่
ตาบลบ้านแร่
38.โครงการประเพณีวนั สงกรานต์
ประชาชนในพื้นที่ต.บ้านแร่
40,000 ต.บ้านแร่
จานวน 300 คน
39.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ศพด. 4 แห่ง โรงเรียนในพื้นที่
80,000 ต.บ้านแร่
4 แห่ง
40.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชนในตาบล
30,000 ต.บ้านแร่
บ้านแร่ จานวน 200 คน
41.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
ผู้เข้าร่วม 120 คน
20,000 ต.บ้านแร่
42.โครงการเทศกาลนุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม
43.โครงการเทศกาล นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม
44.โครงการส่งทีมกีฬาของตาบลเข้าร่วมแข่งขันระดับอาเภอ จังหวัด และอื่นๆ

อุดหนุนงบประมาณที่ทาการ
ปกครองอาเภอเขวาสินรินทร์
ประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านแร่

ผด.02
หน่วย
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40,000 ต.บ้านแร่ กองศึกษา
45.โครงการการแข่งขันกีฬากิจกรรมนันทนาการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
10,000 ต.บ้านแร่ กองการ
ศึกษา
5.การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
46.โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บา้ น/ตาบล
ผู้เข้าร่วม 400 คน
10,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด
47.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทาแผนหมู่บา้ น ชุมชน

P

กองการ
ศึกษา
กองการ
ศึกษา
กองการ
ศึกษา
กองการ
ศึกษา
กองการ
ศึกษา
180,000 อ.เขวาฯ สานักปลัด
กองศึกษา
32,000 ต.บ้านแร่ กองศึกษา

P
P
P P
P
P
P
P

เด็ก เยาวชน ตาบลบ้านแร่
ศพด. 4 แห่ง

จานวน 10 หมู่บา้ น

P

P

10,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด P
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
ผด.02
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
โครงการ/กิจกรรม
หน่วย
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิต
งบประมาณ
5.การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
P
48.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
หมู่ที่ 1-10
20,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด
5.การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
49.โครงการงานรัฐพิธแี ละเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
อุดหนุนงบประมาณที่ทาการ
ปกครองอาเภอเขวาสินรินทร์
50.โครงการสนับสนุนอาหารพร้อมน้าดื่มสาหรับผู้ปฏิบตั ิหน้าที่ถวายความปลอดภัยในการ
จนท. 50 นาย
รับเสด็จฯ
51.โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และวิสัยทัศน์ในการบริหาร
ผู้เข้าร่วม 80 คน
จัดการเพื่อให้บริการประชาชน
52.โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
53.โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ประชาชนตาบลบ้านแร่
54.โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
55.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย
56.โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
57.โครงการตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาล จังหวัด อาเภอ

ประชาชนตาบลบ้านแร่
จานวน 100 คน
ประชาชนตาบลบ้านแร่
จานวน 100 คน
ผู้บริหาร ส.อบต.
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
พื้นที่ตาบลบ้านแร่

20,000 อ.เขวาฯ สานักปลัด

P

30,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด P P P P P P P P P P P P
200,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด
30,000 ต.บ้านแร่ กองคลัง

P P
P P P P P P P P P P P P

20,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด P P P P P P P P P P P P
20,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

P P

20,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

P

20,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด

P

20,000 ต.บ้านแร่ สานักปลัด P P P P P P P P P P P P
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โครงการ/กิจกรรม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
ผด.02/1
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
หน่วย
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิต
งบประมาณ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.จัดซื้อถังเก็บน้าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จานวน 1 ใบ

จานวน 1 ใบ

2.จัดซื้อฐานโครงเหล็กรองรับถังเก็บน้าขนาด 2,000 ลิตร จานวน 1 อัน

จานวน 1 อัน

3.จัดซื้อโต๊ะประชุมอเนกประสงค์ (หน้าเหล็ก) จานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,200 บาท

จานวน 3 ตัว

4.จัดซื้อเก้าอี้สานักงาน จานวน 1 ตัว

จานวน 1 ตัว

แผนงานการศึกษา
5.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด
24,000 บีทยี ู จานวน 1 เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงานสานักงาน
จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท
แผนงานการศึกษา
7.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
8.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท

8,300 ที่ทาการ
อบต.
4,000 ที่ทาการ
อบต.
6,600 ที่ทาการ
อบต.
4,000 ที่ทาการ
อบต.

สานักปลัด

P

สานักปลัด

P

สานักปลัด

P

กองคลัง

P

P

จานวน 1 เครื่อง

32,400 ที่ทาการ กองศึกษา
อบต.

จานวน 3 เครื่อง

51,000 ที่ทาการ สานักปลัด
อบต.

P

จานวน 1 เครื่อง

4,300 ที่ทาการ กองศึกษา
อบต.
32,000 ที่ทาการ กองศึกษา
อบต.

P

จานวน 2 เครื่อง

P
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โครงการ/กิจกรรม

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
ผด.02/1
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
หน่วย
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
พื้นที่
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผลผลิต
งบประมาณ

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
9.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 5 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
10.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
แผนงานสาธารณสุข
11.จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท

จานวน 5 เครื่อง

21,500 ที่ทาการ สานักปลัด
อบต.

P

จานวน 2 เครื่อง

8,600 ที่ทาการ กองช่าง
อบต.

P

จานวน 3 เครื่อง

177,000 ที่ทาการ สานักปลัด
อบต.

P

แผนงานบริหารงานทั่วไป
12.จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

จานวน 1 คัน

54,700 ที่ทาการ สานักปลัด
อบต.

P

แผนงานเคหะและชุมชน
13.จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี

จานวน 1 คัน

54,700 ที่ทาการ กองช่าง
อบต.

P

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
เรื่อง แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
……………………………….
ด้ว ยองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านแร่ ได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕64 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๗ แผนการ
ดาเนิน งานให้ จั ดทาให้แล้ วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ จึงประกาศใช้แผนการดาเนินงาน รายละเอีย ดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕63

(นายพลวัฒน์ มีแยบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่

