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องค์กำรบริหำรส่วนตำบลร่องกำศ
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

คำนำ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทา
แผนพัฒนา และแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็ นการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้ง
วางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไวในแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสาหรับ
แผนการดาเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการ
จริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณา
การ การทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดาเนินงาน
จะท าให้ ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลเมื่ อ สิ้ น ปี ง บประมาณมี ค วามสะดวกมากขึ้ น อี ก ด้ ว ยจากระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 ขอ 26 ขอ 27 ไดกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอน
ต่อไปนี้
ขอ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค
กรปกครอง สวนทองถิ่น แลวจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดาเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เปนแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ป ดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนใน ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจาปี งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ต องดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแกไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผูบริหารทองถิ่น
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนิ น งานเป็ น เครื่ องมือส าคัญ ในการบริห ารงานของผู บ ริห ารทองถิ่น เพื่ อควบคุม การ
ดาเนินงานให้เปนไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน
และการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการดาเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เปนแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นและมีลักษณะเป็นการดาเนินการ (Action
Plan)
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจนและดาเนินงานจริง
3. เปนการรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่
วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมทีต่ ั้งไว้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานมีความชัดเจน

3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ
4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดาเนินงานในแตละไตรมาส
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานไดชัดเจน
6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้าซ้อนของโครงการตางๆ
7. เพื่อกาหนดห้วงระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ ขององค์การบริหารสวนตาบล
ขัน้ ตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ดาเนินการจริงในพื้นทีอ่ งคการบริหารสวนตาบลร่องกาศ ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวน
ตาบลร่ องกาศ และโครงการ/กิจ กรรมที่หน่ วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยขอมูลดังกล่ าวอาจ
ตรวจสอบไดจากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอแบบบูรณาการ
2. คณะกรรมการพัฒนา พิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
3. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานให้ประกาศใช้แผนการดาเนินงานโดย
ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน

ส่วนที่ ๑
บทนำ
๑.๑ ลักษณะของแผนกำรดำเนินงำน
“ แผนการดาเนินงาน ” ที่กาหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสาน
แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น มิใ ช่ก ารจัดทาแผนพัฒ นาแต่ เป็นเอกสารที่
รวบรวมแผนงานโครงการกิจ กรรมที่ ดาเนิน จริ งทั้ง หมดในพื้นที่ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ถิ่น ในแต่ล ะ
ปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การดาเนินการ
แผนการดาเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจาปีกล่าวคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจาปี มาจัดทาแผนการดาเนินงานเพื่อเป็น
ตัวกาหนดทิศทางในการดาเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคลองกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่
ดังนั้น แผนการดาเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย
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๒. เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดาเนินการพัฒนาจริง
๔. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการดาเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
กาหนดให้ แ ผนการด าเนิ น งานแล้ ว เสร็ จ ภายในเดื อ นธัน วาคมของปี งบประมาณนั้ น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง การ
ดาเนินงานแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินการที่ชัดเจน
๒. เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดาเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เพื่อแสดงถึงการใช้ แนวทาง การนาแผนพัฒนาสามปีมาใช้ดาเนินการ
๔. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนาแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่นามาปฏิบัติจริง
๕. เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่นๆ อย่างชัดเจน
๖. เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
๗. เพื่อเป็นประโยชนในการแกไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
๘. เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี และเพิ่มเติมต่อไป
๑.๓ ขั้นตอนในกำรจัดทำแผน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ขอ ๒๖) ไดกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น หน่ ว ยราชการสวนกลาง สวนภูมิภ าค รัฐวิส าหกิจ และหน่ว ยงานอื่นๆ ที่ต้องการ
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการ
ดาเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ

๒
๓. คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น นาร่ างแผนการดาเนินงานเสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
๕. เมื่อผู้บ ริห ารท้องถิ่น ให้ ความเห็ นชอบร่างแผนการดาเนินงานแลว ให้ ประกาศเป็นแผนการ
ดาเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนใน
ทองถิ่นทราบทั่วกันและต้องปิดประกาศไวอย่างน้อยสามสิบวัน
๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงาน เพื่อให้ทราบแนวทางการดาเนิ นงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ มีค วามชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลด
ความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
รวม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๒.๑ แผนงานการเกษตร
รวม
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง
การปกครอง
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป
๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
๓.๓ แผนงานงบกลาง
รวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และกีฬา
๔.๑ แผนงานการศึกษา
๔.๒ แผนงานงบกลาง
รวม

จานวนโครงการที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ จานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

ผด.01

ร้อยละของ
งบประมาณ

15

26.32

3,563,500

52.97

15

26.32

3,563,500

52.96836911

2
2

3.51
3.51

130,000
130,000

1.93
1.93

3
9
10
22

5.26
15.79
17.54
38.60

390,000
835,300
232,300
1,457,600

5.80
12.42
3.45
21.67

5
4
9

8.77
7.02
15.79

410,000
435,000
845,000

6.09
6.47
12.56

หน่วยดาเนินการ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
๕.๒ แผนงานงบกลาง
รวม
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ แผนงานการเกษตร
๖.๒ เคหะและชุมชน
๖.๓ แนวทางป้องกันตลิ่งพัง
รวม

จานวนโครงการที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ จานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

ร้อยละของ
งบประมาณ

1
3
4

t1.754
t5.263
t7.018

70,000
279,000
349,000

1.04
4.15
5.19

1
4
0
5

1.75
7.02
0.00
8.77

20,000
362,500
0
382,500

0.30
5.39
0.00
5.69

หน่วยดาเนินการ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดาเนินงานประจาปีงบระมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ
ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จานวนโครงการที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ จานวนงบประมาณ
โครงการทั้งหมด
26.32
3,563,500

ร้อยละของ
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณ
52.97

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภค

15

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2

3.51

130000

1.93

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง
การปกครอง

22

38.60

1,457,600

21.67

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และกีฬา

9

15.79

845,000

12.56

๕. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

4

7.02

349,000

5.19

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

5

8.77

382,500

5.69

57

100.00

6,727,600

100.00

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 1 จากบริเวณบ้าน
นายประนอม บุญถนอม ถึง
บ้านนายปริญญา แก้วมา

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 48 ม.

หมู่ที่ 1

งบประมาณ หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
124,700 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1
สายลาห้วยร่องแวง

ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3.50 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 65 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
227.50 ตร.ม.

หมู่ที่ 1

122,400

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณ
บ้านนายสมบาน พงษ์พฒ
ุ ิ ถึง
ลาเหมืองร่องกาศ

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 69 ม.

หมู่ที่ 2

142,700

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

งบประมาณ หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
103,500 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบ้าน
นางเผดิมศรี จันทร์ศรี ถึง
บ้านนางละเอียด เจริญรุ่ง

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 50 ม.

หมู่ที่ 2

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณบ้าน
นายประกิจ อุตส่าห์ ถึง บริเวณ
บ้านนายอาพล กองเพชร

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 47 ม.

หมู่ที่ 2

97,100

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 3 จากบริเวณบริเวณ
บ้านนางจารุณี คุณาคา ถึง
บ้านท่อระบายน้าทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 100 ม. พร้อมวางท่อ
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.30 ม. จานวน 5 ท่อ
พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง
0.80 ม. ยาว 0.80 ม.

หมู่ที่ 3

216,100

กองช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

งบประมาณ หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.

ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.60 ม.
จานวน 1 บ่อ
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 4 จากบริเวณบ้าน
นายบุญธรรม ไชยวุฒิ ถึง
บ้านนายศักดา พรมอ่วน

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 96 ม.

หมู่ที่ 4

206,400

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าบ้าน
นายวีรพล เพียรดี

ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 120 ตร.ม.

หมู่ที่ 5

65,500

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 5 จากบริเวณหน้าบ้าน
นางแสงเดือน สระทองพิมพ์ ถึง
บริเวณที่นาของนางสอง สุรจิต

ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 120 ตร.ม.

หมู่ที่ 5

65,500

กองช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

งบประมาณ หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
81,700 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 5 จากบริเวณบ้าน
นายวัง วรรณสุทธิ์ ถึง บริเวณ
หน้าบ้านนายการุณ บุญยงค์

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 38 ม.

หมู่ที่ 5

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้าน
นางรัญจวน เรืองชัย ถึงบริเวณ
รางระบายน้าเดิมหน้าบ้าน
นางป๋า ฉลอม

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 44 ม.

หมู่ที่ 6

91,100

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้าน
นางผ่อง อุตส่าห์ ถึง บริเวณหน้า
บ้านนายวร สุรวงค์

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 29 ม.

หมู่ที่ 6

59,800

กองช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณบ้าน
นางเพี่ยม ยวงแก้ว ถึง บริเวณ
หน้าบ้านนางน้อย อุตส่าห์

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 72 ม.

หมู่ที่ 6

งบประมาณ หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
149,100 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 7 จากบริเวณที่นา
นางเพี่ยม ยวงแก้ว ถึง บริเวณ
ที่นานางพิณ คชสาร

ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 750 ตร.ม.

หมู่ที่ 7

406,200

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 8 จากบริเวณหน้าบ้าน
นายยอร์น ศรีใจวงศ์ ถึง
ถนนเลียบคลองซอยชลประทาน
ซอย 29 ขวา

ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3.50 ม.
ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
750 ตร.ม.

หมู่ที่ 8

162,100

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ที่ 9 จากบริเวณ
รางระบายน้าเดิม ถึง บริเวณ
บ้านทุ่งตะวัน

รางระบายน้า คสล.
ขนาดปากกว้าง 0.80 ม.
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.70 ม.
ยาว 40 ม.

หมู่ที่ 9

งบประมาณ หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
252,800 กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 10 จากบริเวณ
ถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณที่นา
นางยุพนิ บริสุทธิ์

ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 500 ตร.ม.

หมู่ที่ 10

270,800

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ 11 จากบริเวณบ้าน
นายมังกร แก้วพรม ถึง บริเวณ
ที่ดนิ นายเจต แก้วพรม

ถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 500 ตร.ม.

หมู่ที่ 11

244,600

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการ/กิจกรรมของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลร่องกาศ

รายละเอียดของกิจกรรม
อุดหนุนศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลร่องกาศ

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ 30,000 สนง.ปลัด
พื้นที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมส่งเสริมอาชีพให้กลุ่ม
องค์กร หรือประชาชน
ให้กลุ่ม องค์กร หรือ
ประชาชน

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ 150,000 สนง.ปลัด
พื้นที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

1

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานฯ พนักงานจ้าง

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

2

โครงการฝึกอบรมเสริม
สร้างคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหาร,พนักงาน
ส่วนตาบล,ลูกจ้างประจา,
พนักงานจ้าง และ ส.อบต.

อบรม เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

3

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

4

โครงการจัดทา ปรับปรุง
ทบทวน แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น

จัดทา ปรับปรุง ทบทวน
แผนชุมชนและแผนพัฒนาฯ

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
อบต.ร่องกาศ 150000 สนง.ปลัด
พื้นที่

อบต.ร่องกาศ 30,000

สนง.ปลัด

อบต.ร่องกาศ 600,000

สนง.ปลัด

ต.ร่องกาศ

20,000 สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง
แผนงานบริหารทั่วไป
รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ 30,000 สนง.ปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่

5

โครงการ อบต.เคลื่อนที่

บริการประชาชนนอกสถานที่

6

โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

จัดทาแผนที่ภาษี

ต.ร่องกาศ

300,000

กองคลัง,

7

โครงการเตรียมความพร้อม
และดาเนินงานภาษีที่ดนิ และ
สิ่งปลูกสร้าง

สารวจเตรียมความพร้อม
และดาเนินงานภาษีที่ดนิ และ
สิ่งปลูกสร้าง

ต.ร่องกาศ

150,000

กองคลัง,

8

โครงการศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ร่วมใจช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาเภอสูงเม่น

เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน

ต.ร่องกาศ

20,000 สนง.ปลัด

9

จ้างองค์กรที่เป็นกลางใน
การประเมินผลในมิตคิ วาม
พึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าจ้างสารวจความพึงพอใจ
ในการให้บริการสาธารณะ

ต.ร่องกาศ

20,000 สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม
แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ
การอบรม การป้องกันการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น
การจัดทาป้าย การจัดซื้อ
สารตรวจยาเสพติด ประชุม
รณรงค์ การอบรม หรือการ
บาบัดรักษา ฯลฯ

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ
50,000 สนง.ปลัด
พื้นที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ 150,000 สนง.ปลัด
พื้นที่

1

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบตั งิ านของ อปพร.

อบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบตั ิ
งานของ อปพร.

2

โครงการลดอุบตั เิ หตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่

ตั้งจุดบริการประชาชน
ผู้สัญจรช่วงเทศกาล
- ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่

ต.ร่องกาศ

30,000

สนง.ปลัด

3

โครงการลดอุบตั เิ หตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตั้งจุดบริการประชาชน
ผู้สัญจรช่วงเทศกาล
- ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ต.ร่องกาศ

30,000

สนง.ปลัด

4

บารุงรักษาและปรับปรุง
กล้องวงจรปิด

บารุงรักษาและปรับปรุง
กล้องวงจรปิด ด้วยการ
เปลี่ยนกล้องวงจรปิด
จานวน 6 ตัวและปรับปรุง
ระบบ

ต.ร่องกาศ

200,000

สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
อบต.ร่องกาศ 341,400 กองช่าง
พืนที่

1

โครงการก่อสร้างอาคาร
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
เอนกประสงค์องค์การบริหาร ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.
ส่วนตาบลร่องกาศ

2

โครงการก่อสร้างรางระบายนา รางระบายนา คสล.
คสล.ภายในบริเวณองค์การ ขนาดปากกว้าง 0.20 ม.
บริหารส่วนตาบลร่องกาศ
ลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม.
ยาว 40 ม.

อบต.ร่องกาศ 79,500

กองช่าง

3

โครงการก่อสร้างถนนภายใน ถนน คสล.
บริเวณองค์การบริหารส่วน ขนาดกว้าง 5 ม.
ตาบลร่องกาศ
หนา 0.15 ม. ยาว 45 ม.
หรือมีพืนที่ไม่นอ้ ยกว่า
225 ตร.ม.

อบต.ร่องกาศ 130,900

กองช่าง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านการเมือง การปกครอง
แผนงานงบกลาง
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
สมทบกองทุนประกันสังคม

รายละเอียดของกิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมให้กบั
พนักงานจ้าง

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
อบต.ร่องกาศ 200,000 สนง.ปลัด
พื้นที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
283,570 สนง.ปลัด

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
สาหรับโรงเรียนอนุบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล
ร่องกาศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ร.ร.อนุบาล
เช่น การปรับปรุง หลักสูตร อบต.ร่องกาศ
สถานศึกษา ค่าอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ค่าการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนฯลฯ

2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
สาหรับ ศพด.สังกัด
อบต.ร่องกาศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
ศพด.สังกัด
บริหารสถานศึกษา สาหรับ อบต.ร่องกาศ
ศพด.สังกัด อบต.ร่องกาศ
เช่น การจัดการเรียน การสอน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

137,250 สนง.ปลัด

3

โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์
ร.ร.อนุบาล อบต.ร่องกาศ

ตกแต่งบริเวณอาคารเรียนและ ร.ร.อนุบาล
บริเวณโดยรอบให้สวยงาม
อบต.ร่องกาศ
ปรับปรุงและพัฒนาสภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา
ให้มรี ะบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี

50,000 สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
แผนงานการศึกษา
พื้นที่

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
10,000 สนง.ปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

4

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา เช่น การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ
สถานศึกษาและหน่วยงาน
เครือข่ายทั้งในด้านวิชาการ
และปฏิบตั ิ

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา อบต.
ร่องกาศ

5

อาหารเสริม(นม)สาหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนและ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในตาบล
ร่องกาศ

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
สาหรับโรงเรียนและ ศพด.
อบต.ร่องกาศ

ศพด.
216,600 สนง.ปลัด
อบต.ร่องกาศ
และ
โรงเรียน

6

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) โรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพฐ.)

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (อาหารกลางวัน)
โรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.)
จานวน 5 โรงเรียน

โรงเรียน 264,000
สังกัด(สพฐ.)
จานวน 5
โรงเรียน

สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มี
รายได้นอ้ ย ผู้ดอ้ ยโอกาส
และผู้ไร้ที่พึ่ง

รายละเอียดของกิจกรรม
ช่วยเหลือสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มรี ายได้นอ้ ย
ผู้ดอ้ ยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ 100,000 สนง.ปลัด
พื้นที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนและ
พัฒนาสภาเด็กและเยาวชน
ตาบลร่องกาศ

รายละเอียดของกิจกรรม
อบรมขับเคลื่อนและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชน

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ
50,000 สนง.ปลัด
พื้นที่

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็นใน
การจัดโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายรณรงค์

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ 174,800 สนง.ปลัด
พื้นที่

1

โครงการส่งเสริมการ
ออกกาลังกายเต้นแอโรบิค

2

โครงการฝึกอบรมจัด
ฝึกอบรมการออกกาลังกาย
กิจกรรมการออกกาลังกาย แก่เด็กและเยาวชน
แก่เด็กและเยาวชน ต.ร่องกาศ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็นใน
การจัดโครงการ
ป้ายประชาสัมพันธ์

ต.ร่องกาศ

30,000

สนง.ปลัด

3

โครงการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนาเพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของประชาชน

ต.ร่องกาศ

30,000

สนง.ปลัด

อบรมกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของประชาชน

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ
50,000 สนง.ปลัด
พื้นที่

4

โครงการจัดกิจกรรม
จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
หล่อเทียนพรรษาและสืบสาน และสืบสานประเพณี
ประเพณีถวายเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา

5

โครงการประเพณี
นมัสการพระธาตุช่อแฮ
เมืองแพร่ แห่ตงุ หลวง

จัดกิจกรรมนมัสการ
พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่
แห่ตงุ หลวง

ต.ร่องกาศ

30,000

สนง.ปลัด

6

โครงการประเพณีไหว้
พระพุทธโกศัยศิริชัยมหา
ศากยมุนี วัดพระบาท
มิ่งเมืองวรวิหาร

จัดกิจกรรมไหว้พระพุทธโกศัย
ศิริชัยมหาศากยมุนี
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ต.ร่องกาศ

30,000

สนง.ปลัด

7

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีในพื้นที่ ต.ร่องกาศ ประเพณีในพื้นที่ ต.ร่องกาศ
และงานประเพณีระดับอาเภอ และงานประเพณีระดับอาเภอ

ต.ร่องกาศ

100,000

สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาบล
ร่องกาศ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ 12,836,000 สนง.ปลัด

2

เบี้ยยังชีพคนพิการตาบล
ร่องกาศ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ

ต.ร่องกาศ

4,694,400

สนง.ปลัด

3

เบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ตาบล
ร่องกาศ

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปว่ ยเอดส์ ต.ร่องกาศ

102,000

สนง.ปลัด

4

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลร่องกาศ

20,000

สนง.ปลัด

รายละเอียดของกิจกรรม

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลร่องกาศ

พื้นที่

ต.ร่องกาศ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.

1

โครงการจัดกิจกรรมเพิ่ม จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวติ ต.ร่องกาศ 50,000 สนง.ปลัด
ทักษะชีวติ และดูแลภาวะ และดูแลภาวะสุขภาพที่ดีให้
สุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ
แก่ผู้สูงอายุ

2

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ

3

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ทักษะแม่และพัฒนาการ
เด็กหลังคลอด

อบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะ
แม่และพัฒนาการเด็ก
หลังคลอด

ต.ร่องกาศ

4

โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

หมู่ที่ 1

ค่าวัคซีนป้องกัน,สารวจ, ต.ร่องกาศ 50,000 สนง.ปลัด
ประชาสัมพันธ์
30,000

สนง.ปลัด

20,000 สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
20,000 สนง.ปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

5

โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

หมู่ที่ 2

6

โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

หมู่ที่ 3

20,000 สนง.ปลัด

7

โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

หมู่ที่ 4

20,000 สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
20,000 สนง.ปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

8

โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

หมู่ที่ 5

9

โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

หมู่ที่ 6

20,000 สนง.ปลัด

10 โครงการตามพระราชดาริ

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

หมู่ที่ 7

20,000 สนง.ปลัด

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
20,000 สนง.ปลัด

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

11 โครงการตามพระราชดาริ

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

หมู่ที่ 8

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

หมู่ที่ 9

20,000 สนง.ปลัด

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

หมู่ที่ 10

20,000 สนง.ปลัด

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8

12 โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9

13 โครงการตามพระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

14 โครงการตามพระราชดาริ

อุดหนุนเงินงบประมาณให้กบั
คณะกรรมการหมู่บา้ นเพื่อใช้
สาหรับดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชดาริดา้ นสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11

พื้นที่
หมู่ที่ 11

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
20,000 สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ

กองทุนฯ

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
300,000 สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.
ต.ร่องกาศ
30,000 สนง.ปลัด
พืนที่

1

โครงการรักป่า รักนา
รักแผ่นดิน

จัดกิจกรรมรักป่า รักนา
รักแผ่นดิน

2

โครงการประชารัฐร่วมใจ
ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ดา้ น
พันธุไ์ ม้และเพิ่มพืนที่สีเขียว

ต.ร่องกาศ

30,000

สนง.ปลัด

3

โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

เพื่ออนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชและ
เป็นแหล่งให้ความรู้ดา้ น
พันธุไ์ ม้และเพิ่มพืนที่สีเขียว

ต.ร่องกาศ

200,000

สนง.ปลัด

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลร่องกาศ

ผด.2

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน
ที่

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการกาจัด อบรมการจัดการขยะ
ขยะโดยมีส่วนร่วมของ มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ประชาชน
ของชุมชน

พื้นที่

งบประมาณ
หน่วย
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
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.

ต.ร่องกาศ 300,000 สนง.ปลัด

บัญชีจาํ นวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ

ผด.02/1

1. แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

1 เก้าอี้สานักงาน

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
เก้าอี้สานักงาน จานวน 3 ตัวๆ
ละ 2,500 บาท
โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1) เก้าอี้บนุ วม
2) มีพนักผิงหลัง
3) ล้อเลื่อน
4) มีที่พกั แขนทั้งสองข้าง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7,500
อบต.
กองช่าง
ร่องกาศ

บัญชีจาํ นวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ

ผด.02/1

1. แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

1 รถจักรยานยนต์
ขนาด 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์
รถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 110 ซีซี
แบบเกียร์ธรรมดา จานวน 1 คัน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
40,800
อบต.
กองช่าง
ร่องกาศ

บัญชีจาํ นวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลร่องกาศ

ผด.02/1

1. แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สาหรับงาน
สาหรับงานประมวลผล ประมวลผล ตามคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕62
พ.ศ. ๒๕63
(บาท)
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22,000
อบต.
กองช่าง
ร่องกาศ

