แผนการดําเนินงาน
ของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดทําโดย
งานนโยบายและแผน
สํานักปลัด อบต.

สวนที่ 1
บทนํา
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไดจัดทํา แผนพั ฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพื่อใชประกอบการพัฒนาภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ และไดมีการ
จั ด ทํ า ข อ บัญ ญั ติง บประมาณรายจ า ยประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็ จ เรีย บรอ ยแล ว นั้น เพื่ อ ให ก าร
ดํา เนิ นการตามยุท ธศาสตรและแนวทางการพัฒ นาที่กํา หนดไว และเปน ไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ ยวข อง
องคการบริหารส วนตํา บลสัมฤทธิ์จึงไดจัดทํา แผนการดําเนินงานประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใชเ ปน
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวในลักษณะที่
ยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1.เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2.เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3.เพื่อลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
4.เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป
อยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมี
การดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้นเองและโครงการ / กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเขามาดําเนินการในพื้นที่โดยขอมูลที่ใชจัดทําแผนการดําเนินงาน
สามารถตรวจสอบไดจากหนวยงานตางๆในพื้นที่และอาจตรวจสอบจากแผนดําเนินการพัฒนาจังหวัดอําเภอ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมูให
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่นที่ไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนา
ทองถิ่น ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อที่จะเสนอรางแผนการดําเนินงาน
ใหผูบริหารทองถิ่นพิจารณาในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณารางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนกรพัฒนาทองถิ่นนํา เอารา งแผนการดําเนินงานใหคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นพิจารณาแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบแลวประกาศเปนแผนการดําเนินงานตอไป
ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนดําเนินงาน
เมื่อผูบริหารทองถิ่ นใหความเห็นชอบรา งแผนการดํา เนินงานแลว นําไปประกาศใชเ ปน แผนการ
ดําเนินงานซึ่งการประกาศใชแผนการดําเนินงานนั้นจะตองปดประกาศภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นไดทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศอยางนอยสามสิบวัน

3
สรุปขั้นตอนในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมโครงการ/หนวยงานอื่นกิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทํารางแผนการดําเนินงานการ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางตอผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิ่น

ผูบริหารทองถิน่ ใหความเห็นชอบ

ผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใช

4
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1.สามารถทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมด
2.องคการบริหารสว นตํา บลสัมฤทธิ์ มีแนวทางในการดํา เนิ นงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3.สามารถจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการ ในการดําเนินงานโดยลดความซ้ําซอน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4.ผูบริหารทองถิ่นสามารถใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน เพื่อควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สวนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
1.1 แผนงานการเกษตร
รวม
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รวม
3.ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานงานการศึกษา
3.3 แผนงานสาธารณสุข
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.6 แผนงานการเกษตร
รวม

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

11
11

9.32
9.32

4,129,900
4,129,900

10.31
10.31

กองสงเสริมการเกษตร

1
1
12
14

0.85
0.85
10.17
11.86

30,000
300,000
4,014,800
4,344,800

0.07
0.75
10.02
10.84

กองสาธารณสุขฯ
กองชาง
กองชาง

25
13
1
3
2
1
45

21.19

1,973,100
211,180
2,500
21,500
105,000
3,200
2,316,480

4.92

สํานักปลัด

0.05
0.26
0.01
5.78

กองสวัสดิการ
สํานักปลัด
กองชาง

2.54
1.69
0.85
38.14

คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ งบประมาณ
ทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

5

2.1 แผนงานสาธารณสุข
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

สวนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ

ของโครงการ

คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ

ทั้งหมด
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ
ทั้งหมด

4.35
9.32
0.85
1.69

10,000
930,500
30,000
222,000

0.04
2.32
0.07
0.55

15

12.71

1,192,500

2.98

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

-

-

รวม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสาธารณสุข
6.3 แผนงานการเกษตร
รวม

1
2
2
5

0.85
1.69
1.69
4.24

รวม

-

100,000
50,000
60,000
210,000

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองชาง

-

0.25
0.12
0.15
0.52

สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองสงเสริมการเกษตร
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1
11
1
2

4.4 แผนงานเคหะและชุมชน

หนวยดําเนินการ

สวนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการนันนาการ

8.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
8.1 แผนงานการศึกษา
8.2 แผนงานสาธารณสุข
8.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
8.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการนันนาการ
8.5 แผนงานงบกลาง
รวมทั้งสิ้น

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ งบประมาณ
ทั้งหมด

1
4

0.85
3.39

120,000
732,500

0.30
1.83

5

4.24

852,500

2.13

5
5
4
5
4
23

4.24
4.24
3.39
4.24
3.39
19.49

5,094,472
1,265,000
540,000
800,000
19,327,610
27,027,082

12.71
3.16
1.35
2.00
48.23
67.44

118

100.00

40,073,262

100.00

หนวยดําเนินการ

สํานักปลัด
กองการศึกษา
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รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
1.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ใหความรูการใชน้ําของกลุมผูใชน้ํา เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการให
ความรูการใชน้ําของกลุมผูใชน้ํา เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจางเหมาทํา
ปาย คาวัสดุ ฯลฯ

2

ใหความรูเกษตรกรทางดาน
การเกษตร

3

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษพัธุกรรม
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระ รัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
บรมราชกุมารี (อพ.สธ)

4

สนับสนุนปจจัยการผลิต (คา
กระแสไฟฟา)

เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาของสถานีสูบน้ําที่
องคการบริหารสวนตําบลรับผิดชอบ

5

กอสรางบานปด-เปดทางขามนา
นางมาน คลองสนสระ หมูที่ 12

กอสรางบานปด-เปด จํานวน 1 แหง
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการให
ความรูเกษตรกรทางดานการเกษตร เชน
คาอาหาร คาจางเหมาทําปาย คาวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
30,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

200,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

40,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

2,250,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร
65,800

หมูที่ 12

กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
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1

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.

สถานที่
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

กอสรางลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร หมูที่ 11

7

กอสรางเหมืองดาดคอนกรีต จาก ดําเนินการ
โรงเรียน ถึง บอนายสรอย คลอง กอสรางเหมืองดาดคอนกรีต ขนาดปากกวาง
จันทรทึก หมูที่ 12
เฉลี่ย 2 ม.
กนกวาง 1 ม. ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 ม.
หนา 8 ซม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด

8

กอสรางเหมืองดาดคอนกรีตสายวัง ดําเนินการ
ตรงไปนานางใจ (เลี้ยวขวา)
กอสรางเหมืองดาดคอนกรีตขนาดปากกวาง
ไปถนนลาดยาง หมูที่ 4
เฉลี่ย 2.50 ม. กนกวางเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 300
ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 8 ซม. รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด

ดําเนินการ
- ถมดินขนาดกวางเฉลี่ย 15 ม. ยาวเฉลี่ย 100
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. หรือปริมาตรดินถมไมนอยกวา
4,500 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย งานวางทอ คสล.
ขนาด 1 ม. จํานวน 55 ทอน
พรอมยาแนวและรองพื้นคอนกรีต และยาแนว
บอพักขนาด 1.20 x 1.20 ม. จํานวน 6 บอ- และ
งานกอสรางลานคอนกรีต ขนาดกวาง 10 ม.
ยาว 15 ม. หนา 0.10 ม. หรือ พื้นที่ดําเนินการ
ไมนอยกวา 150 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองสงเสริม
การเกษตร

494,000

หมูที่ 11

88,600

หมูที่ 12

กองสงเสริม
การเกษตร

496,000

หมูที่ 4

กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

9

6

งบประมาณ

หนวย

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

ลําดับที่

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองสงเสริม
การเกษตร

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

9

ซอมแซมบานปด - เปด 2 จุด 3
บาน (บริเวณนานายจําลอง 2 บาน
และ นานายสมพงษ 1 บาน) หมูที่
12

ดําเนินการ
ซอมแซมบานปด-เปด 2 จุด 3 บาน (บริเวณนา
อาจารยจําลอง 2 บาน และ นาผูชวยสมพงษ 1
บาน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

165,500

10 ปรับปรุงคลองสงน้ําดาดคอนกรีต
ในเขตตําบลสัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาปรับปรุงคลองสงน้ําดาดคอนกรีต
ที่ไดรับความเสียหายในเขตตําบลสัมฤทธิ์ ใหใช
งานไดตามปกติ

200,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

11 การกําจัดวัชพืชภายในแหลงน้ํา
สาธารณะ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
กําจัดวัชพืชภายในแหลงน้ําสาธารณะ เชน
คาอาหาร คาจางเหมาทําปาย คาวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

หมูที่ 12

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

งบประมาณ

สถานที่

10

รวม

4,129,900

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

เฝาระวังคุณภาพน้ําประปา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเฝา
ระวังคุณภาพน้ําประปา
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
รวม

งบประมาณ

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
30,000 อบต.สัมฤทธิ์
กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สถานที่

30,000

11

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
และไฟฟาสาธารณะในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพิมาย
เพื่อขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

รวม

งบประมาณ

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
300,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองชาง

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สถานที่

300,000

12

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

214,300

หมูที่ 6

2 กอสรางถนน คสล. แยกจาก
ดําเนินการ
ถนนคลองสงน้ํา (หนองตาเพ็ง) กอสรางถนน คสล.ขนาดกวาง 3 ม. ยาว 325 ม. หนา 0.15 ม.
ถึง ถนนสายหนาศาลยา หมูที่ 1 พื้นที่ดาํ เนินการไมนอยกวา 975 ตร.ม. และงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

489,600

หมูที่ 1

กองชาง

3 กอสรางถนน คสล. สายบานนาง ดําเนินการ
แจง ยนตพิมาย ถึง ถนน คสล. กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม.
สายคุมโนนสวาง หมูที่ 10
พื้นที่ดาํ เนินการไมนอยกวา 960 ตร.ม. เสริมไหลทางดิน
ไมนอยกวา 10 ลบ.ม. และงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด

480,400

หมูที่ 10

กองชาง

4 กอสรางถนน คสล. สายเลียบ ดําเนินการ
แมน้ํามูล - ปากประคาบ หมูที่ 5 กอสราง คสล. ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม.
- วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก หมูที่ 13 พื้นที่ดาํ เนินการไมนอยกวา 664 ตร.ม. และงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด

331,900

หมูที่ 5

กองชาง

พ.ศ. 2564

13

1 กอสรางถนนหินคลุก สายเลียบ ดําเนินการ
เหมืองโนนงิ้ว - โนนชี หมูที่ 6 งานเสริมดิน กวางเฉลี่ย 3 ม.ยาวรวม 600 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม.
หรือปริมาตรดินไมนอยกวา 540 ลบ.ม. พรอมเกลี่ยและลงหิน
คลุกขนาดกวาง 3 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.10 ม. หรือปริมาตร
หินคลุกไมนอยกวา 420 ลบ.ม. และงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด

ดําเนินการ
กองชาง

พ.ศ. 2563

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

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 830 ตร.ม. และงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด

416,700

หมูที่ 2

6 กอสรางถนนดินลงหินคลุก สาย
เลียบลํามูลจากแปลงผัก หมูที่ 3
ถึง สะพานไปบานไผ ตําบล
กระเบื้องใหญ

ดําเนินการ
งานกรุยทางถางปา และกอสรางถนนดินฐานกวาง 6 ม. ผิว
จราจรกวาง 4 ม. ยาว 470 สูงเฉลี่ย 1.50 ม. หรือปริมาตรดินถม
ไมนอยกวา 3,525 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยและลงหินคลุก
ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 470 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 188 ลบ.ม. พรอมเกลี่ย
และวางทอ คสล. ขนาด 1.00 จํานวน 2 จุดๆ ละ 7 ทอน
รวม 14 ทอน พรอมงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

359,500

หมูที่ 3

กองชาง

99,400

หมูที่ 6

กองชาง

157,200

หมูที่ 5

กองชาง

7 กอสรางถนนหินคลุกสายจากนา ดําเนินการ
นายจํานงค แกวหิน - นานายสุ กอสรางถนนหินคลุกขนาดกวาง 2.5 ม. ยาว 928 ม.
พจน แกวแหวน หมูที่ 6
หนาเฉลีย่ 0.10 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 232 ลบ.ม.
พรอมเกลี่ยเรียบรอย และงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
8 ปรับปรุงถนน คสล. จากแยก
ถนนสายกลางบาน - ลําตลาด
หมูที่ 5

ดําเนินการ
เทคอนกรีต ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.10 ม.
พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 480 ตร.ม. และงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด

พ.ศ. 2564

14

5 กอสรางถนน คสล. สายสระ
หนองจิกไปโรงสูบน้ําดวยไฟฟา
โรงสูบน้ําพระราชทาน หมูที่ 2

ดําเนินการ
กองชาง

พ.ศ. 2563

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

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

150,800

หมูที่ 6

10 ปรับปรุงถนน คสล. โดยทําการ
ปูพื้นแอสฟลติกคอนกรีต สาย
หนาศูนยการเรียนรู ถึง หนาวัด
บานคลา หมูที่ 8

ดําเนินการ
โดยทําการปูพื้นแอสฟลติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 100 ม.
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 400 ตร.ม.
พรอมงานปายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

198,100

หมูที่ 8

กองชาง

11 ปรับปรุงถนน คสล. โดยทําการ
ปูพื้นแอสฟลติกคอนกรีต สี่แยก
ถนนสายกลางบาน ถึง สามแยก
ดานทิศใต หมูที่ 8

ดําเนินการ
โดยทําการปูพื้นแอสฟลติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 160 ม.
หนา 0.05 ม. พื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 640 ตร.ม.
และงานปายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

316,900

หมูที่ 8

กองชาง

12 ซอมแซมถนนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมถนนที่ไดรับความเสียหาย
ในเขต อบต.สัมฤทธิ์

800,000 อบต.สัมฤทธิ์

รวม

พ.ศ. 2564

15

9 เสริมถนน คสล. สายบานนาย ดําเนินการ
สุพัฒน สดโคกกรวด - บานนาง กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 115 ม. หนา 0.10 ม.
สายสุนีย เขตคํา หมูที่ 6
พื้นที่ดาํ เนินการไมนอยกวา 460 ตร.ม. และงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด

ดําเนินการ
กองชาง

พ.ศ. 2563

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

ลําดับ
ที่

4,014,800

กองชาง

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตรการบริหารงานจัดการบานเมืองที่ดี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ
30,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

จัดงานซึ่งเปนวันสําคัญของทาง
ราชการ หรืองานรัฐพิธี

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐ
พิธีตาง ๆ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัด
สถานที่จัดงาน ฯลฯ

2

ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของ
พนักงาน ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ ผูนําองคกร/ชุมชน และ
ผูแทนสวนราชการ ฯลฯ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของพนักงาน
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ ผูนําองคกร/ชุมชน และผูแทนสวนราชการ ฯลฯ
เชนศึกษาดูงาน วิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ คา
เชาที่พัก คายานพาหนะ ฯลฯ

500,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

3

สงเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล
ขาราชการ พนักงานและลูกจาง
ของ อบต.สัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ พนักงานและลูกจาง
ของ อบต.สัมฤทธิ์ เชน คาวิทยากรคาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาเชาสถานที่ คาพาหนะ คาเครื่องขยายเสียง คาอุปกรณ
ประกอบการอบรม ฯลฯ

50,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

4

อบรมกฎหมายระเบียบ วินัย การ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมกฎหมาย
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรใน
ระเบียบวินัยการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในหนวยงาน
หนวยงาน
เชน คาวิทยากร คาอาหาร
คาใชจายในการอบรม ฯลฯ

30,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

พ.ศ. 2564
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1

พ.ศ. 2563

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

สถานที่

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ
62,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

จัดชื้อเต็นทผาใบทรงโคง

เพื่อจายเปนคาจัดชื้อเต็นทผาใบทรงโคง จํานวน 2 หลัง
ราคาหลังละ 31,000 บาท
เปนเต็นทผาใบทรงโคง ขนาดไมนอยกวา 5 x 12 x 2.5
เมตร (กวางxยาวxสูง) โครงเหล็กกัลปวารไนท ถอดประกอบ
ได รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด

6

จัดชื้อเต็นทผาใบทรงปนหยา

คาจัดชื้อเต็นทผาใบทรงปนหยา
เพื่อจายเปนคาจัดชื้อเต็นทผาใบทรงปนหยา จํานวน 10
หลัง ราคาหลังละ 10,000 บาท
เปนเต็นทผาใบทรงปนหยา ขนาดไมนอยกวา 2.90 x 2.90
x 2.2 เมตร (กวางxยาวxสูง) โครงเหล็กกัลปวารไนท ถอด
ประกอบไดรายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

7

จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ

11000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

8

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว
นิ้ว
จํานวน 8 ตัว ราคาตัวละ 3,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใบพัดลมขนาด 24 นิ้ว
- ปรับแรงลมไดไมนอยกวา 3 ระดับ
- แรงดันไฟฟา 220 โวลท

พ.ศ. 2564
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5

พ.ศ. 2563

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

สถานที่

28,800 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

ลําดับที่
9

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

คาจัดชื้อลําโพงเสียงเบส

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลําโพงเสียงเบส จํานวน 4 ตู ราคาตู
ละ 11,500 บาท คุณสมบัติทั่วไปเปนลําโพงเสียงเบส
ขนาดดอกลําโพงไมนอยกวา 18 นิ้ว 2000 วัตต

10 จัดซื้อเครื่องขยายสัญญาณเสียง
ขนาด 1000 วัตต

พื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องขยายสัญญาณเสียง จํานวน 1
เครื่อง คุณสมบัติทั่วไปเปนเครื่องขยายสัญญาณเสียง
ขนาดกําลังขยายไมนอยกวา 1000 วัตต 4 โอมห มีพัดลม
ระบายอากาศในตัวเครื่อง

12 คาจัดซื้อปายไฟวิ่ง LED

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ชนิดหลอดไฟ LED ขนาดปายไมนอยกวา 40x230 ซม.
2. สามารถแสดงขอความเปนภาษาไทยและภาษาอื่นได
3. สงขอมูลผาน USB , RS232
4. แหลงจากไฟ 220 Vac 50 Hz

ดําเนินการ ดําเนินการ
46,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

18,500 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

36,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด
18

11 คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
TV)
แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑกองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2562

งบประมาณ

หนวย

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

สถานที่

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

14 กอสรางอาคารเก็บครุภัณฑ

ดําเนินการ
1. งานถมดินปรับระดับ
2. กอสรางอาคารเก็บครุภัณฑ คสล. 1 ชั้น มีพื้นที่ขนาดไม
นอยกวา 54 ตารางเมตร
3. พื้นอาคาร พื้น คสล. (ขัดมัน)
4. โครงสรางหลังคาเหล็ก
5. หลังคามุงเมทัลชีท

ดําเนินการ ดําเนินการ
100,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
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13 คาจัดซื้อพรอมติดตั้งซุมเฉลิมพระ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพรอมติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติ
เกียรติ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- แบบ 2 กรอบ ฐาน เดียว ฐานกวางไมนอยกวา 5 เมตร
- กรอบไฟเบอรกลาสขนาดวัดดานนอกกรอบไมนอยกวา
220 x 330 ซม.
- พระบรมฉายาลักษณ (ภาพไวนิล) รัชกาลที่ 10 กรอบ
เหล็กกลอง พรอมทาสีกันสนิม และสีจริง ขนาดกวาง 1.30
เมตร สูง 2.70 เมตร สามารถถอดเปลี่ยนรูปได
- ตราสัญลักษณ ผลิตจากไฟเบอรกลาส
- ครุฑ ผลิตจากไฟเบอรกลาส พรอมลงสีทอง
- พานพุมเงิน พุมทอง พรอมทาสี
- ปายอักษรตัวนูน "ทรงพระเจริญ" ผลิตจากไฟเบอรกลาส
และสีแดงลายไทยประยุกต แบบนูนต่ํา
- ปายชื่อหนวยงาน ผลิตจากแผนพลาสติกสีน้ําเงิน หนา 2
มม. ตัวหนังสือชื่อหนวยงาน ตามที่ อบต. สัมฤทธิ์ กําหนด

งบประมาณ

หนวย

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

สถานที่

453,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

15 ปรับปรุง/ซอมแซม อาคารที่ทํา
เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซม อาคารที่ทําการสํานักงาน
การสํานักงานองคการบริหารสวน องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ที่ชํารุดเสียหาย
ตําบลสัมฤทธิ์
รายละเอียดตามแบบที่อบต.กําหนด
16 ปรับปรุง/ซอมแซมปาย
ประชาสัมพันธ

เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซมปายประชาสัมพันธ ที่
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์รับผิดชอบ รายละเอียด
แบบแปลนตามที่ อบต.กําหนด

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ
198,300 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สถานที่

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

10,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองคลัง

18 ใหความรูเกี่ยวกับภาษีสัญจรและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูเกี่ยวกับภาษีสัญจร
และกฎหมายที่เกี่ยวของ

10,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองคลัง

19 อบรมผูประกอบการรานคา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมผูประกอบการรานคา

5,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองคลัง

20 จัดชื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู
ราคาตูละ 6,800 บาท

13,600 อบต.สัมฤทธิ์ กองคลัง

21 จัดชื้อตูเหล็กบานเลื่อนสูงกระจก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนสูงกระจก จํานวน 1 ตู
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน
ดานในตูมี 2 ชั้นวาง

12,900 อบต.สัมฤทธิ์ กองคลัง

22 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 3 ตู
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ

16,500 อบต.สัมฤทธิ์ กองคลัง

20

17 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ
22,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองคลัง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
กําหนดราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 2563 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

24 คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
กําหนดราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 2563 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

2,500 อบต.สัมฤทธิ์ กองคลัง

25 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
กําหนดราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 2563 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

17,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองคลัง

รวม

พ.ศ. 2564
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23 คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับประมวลผลแบบที่ 1

พ.ศ. 2563

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

สถานที่

1,973,100

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตรการบริหารงานจัดการบานเมืองที่ดี
3.2 แผนงานการศึกษา
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
20,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

จัดชื้อตูเหล็กบานเลื่อน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 4 ตู
กระจก
ราคาตูละ 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน
ดานในตูมี 2 ชั้นวาง ขนาดไมนอยกวา 150 x 45 x 75 ซม.
(กวาง x ลึก x สูง
หมายเหตุ
ศพด.บานทาแดง 2 ตู , ศพด.บานซึม 2 ตู

2

จัดซื้อชั้นวางที่นอน 2
ชั้น 3 ชอง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางที่นอน 2 ชั้น 3 ชอง จํานวน
8 หลังราคาตัวละ 1,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนชั้นวางไมเทียม ขนาดไมนอย
กวา 40 x 120 x 85 ซม. (กวางxยาวxสูง)
หมายเหตุ ศพด. บานทาแดง 8 หลัง

12,800 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

3

จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 3 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น จํานวน 3 หลัง
ชั้น
ราคาตัวละ 1,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนชั้นวางไมเทียม ขนาดไมนอย
กวา 30 x 123 x 80 ซม. (กวางxยาวxสูง)
หมายเหตุ ศพด. บานทาแดง 3 หลัง

3,600 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

พ.ศ. 2564

22

1

พ.ศ. 2563

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

สถานที่

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
11,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู
ราคาตูละ 5,500 บาท
รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ
หมายเหตุ ศพด. บานทาแดง 2 ตู

5

จัดซื้อตูเหล็กลิ้นซัก 3
ชั้น

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กลิ้นซัก 3 ชั้น จํานวน 2 ตู
ราคาตูละ 4,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนตูเหล็กมือจับแบบฝง พรอม
กุญแจล็อกลิ้นชัก กลองลิ้นชักใชชุดรางเลื่อนเหล็ก กําหนด
ราคาตามทองถิ่น
หมายเหตุ ศพด. บานซึม 2 ตู

9,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

6

จัดซื้อโตะขา 4 แฉก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะขา 4 แฉก จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 3,100 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 6,200 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
เปนโตะขา 4 แฉก หนาสี่เหลี่ยม เมลามีนสีขาว ขนาดไม
นอยกวา 75 x 75 x 75 ซม.ขาชุปโครเมี่ยม

6,200 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

7

จัดซื้อโตะเด็กอนุบาล
พรอมเกาอี้

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเด็กอนุบาล พรอมเกาอี้ จํานวน
14 ชุด ราคา ชุดละ 4,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปนโตะโครงเหล็ก
- หนาพื้นโตะวงกลม ขนาดวงกลมไมนอยกวา 120
เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร
- เกาอี้ชุดละ 6 ตัว โครงขาเหล็ก
หมายเหตุ ศพด.บานซึม 8 ชุด , ศพด.บานวังน้ํา 6 ชุด

68,600 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

พ.ศ. 2564
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4

พ.ศ. 2563

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

สถานที่

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

จัดซื้อโตะทํางาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 4,000 บาท ร โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนโตะขนาด
กวาง 80 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. มี 1ลิ้นชัก, 1ตูเก็บ
เอกสารดานขวา และ1 ตูเก็บเอกสารดานซาย
หมายเหตุ ศพด.บานสัมฤทธิ์

9

จัดซื้อโตะนักเรียน
พรอมเกาอี้

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะนักเรียนพรอมเกาอี้ จํานวน 6 ชุด
ราคาชุดละ 1,330 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนโตะ ขนาดไมนอยกวา 75 x
120 x 75 ซม. (กวางxยาวxสูง) พรอมเกาอี้ ขนาดไมนอย
กวา 45x31x64ซม. (กวางxยาวxสูง)
หมายเหตุ ศพด.บานทาแดง

10 จัดซื้อโตะพับไมอัดสีขาว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับไมอัดสีขาว จํานวน 2 ตัว
ราคา ตัวละ 1,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
เปนโตะพับไมอัดสีขาว ขาเหล็ก มีขนาดไมนอยกวา
60 x180 x75 เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง)
ขาโตะพับไดดานลางมีปุมพลาสติกปรับระดับได
หมายเหตุ ศพด. บานทาแดง

ดําเนินการ

ดําเนินการ
8,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

7,980 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

24

8

งบประมาณ

หนวย

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

สถานที่

3,200 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะอาหาร พรอมมานั่ง จํานวน 15
ชุด ราคา ชุดละ 2,200 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- เปนโตะโครงเหล็ก
- หนาพื้นโตะผลิตจากไมลามิเนต หนา 19 มิลลิเมตร
ขนาดไมนอยกวา 30 x120 x50 เซนติเมตร (กวางxยาวx
สูง)
- เปนมานั่งยาวโครงเหล็ก ชุดละ 2 ตัว
- หนาพื้นมานั่ง ขนาดไมนอยกวา 30 x120 x30
เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง)
หมายเหตุ ศพด.บานวังน้ํา 5 ชุด , ศพด.บานซึม 10 ชุด

12 จัดซื้อพัดลมโคจร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมโคจร จํานวน 12 ตัว
ราคา ตัวละ 1,600 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใบพัดลมขนาด 16 นิ้ว
- ปรับแรงลมได 3 ระดับ
- แรงดันไฟฟา 220 โวลท
หมายเหตุ ศพด.บานวังน้ํา 4 ตัว , ศพด.บานซึม 8 ตัว

ดําเนินการ

ดําเนินการ
33,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

25

11 จัดซื้อโตะอาหาร
พรอมมานั่ง

งบประมาณ

หนวย

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

สถานที่

19,200 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

13 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่อง
หมึกพิมพ
ราคาเครือ่ งละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
กําหนดราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 2563 กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
หมายเหตุ
ศพด.บานคลา 1 เครื่อง
ศพด. บานทาแดง 1 เครื่อง
รวม

งบประมาณ

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
8,600 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สถานที่

211,180

26

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตรการบริหารงานจัดการบานเมืองที่ดี
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

รวม

ดําเนินการ

ดําเนินการ
2,500 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

27

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
VA
ไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1
เครื่อง ราคา 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
กําหนดราคาตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําป 2563
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

งบประมาณ

หนวย

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

สถานที่

2,500

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตรการบริหารงานจัดการบานเมืองที่ดี
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
8,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสวัสดิการสังคม

คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง

พื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 5 ตัว
ราคา ตัวละ 1,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใบพัดลมขนาด 16 นิ้ว
- ปรับแรงลมได 3 ระดับ
- ปรับสาย ซาย-ขวาหรือหยุดสายได
- แรงดันไฟฟา 220 โวลท

2

จัดชื้อตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก
จํานวน 2 ตู
ราคาตูละ 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน
ดานในตูมี 2 ชั้นวาง ขนาดไมนอยกวา 150 x 45 x
75 ซม. (กวาง x ลึก x สูง)

10,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสวัสดิการสังคม

3

จัดซื้อเกาอี้ทํางาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
หุมหนังเทียม สามารถปรับระดับความสูงต่ําของ
เกาอี้ ขาชุบโครเมียม มีลอเลื่อน และหมุนไดรอบตัว

3,500 อบต.สัมฤทธิ์ กองสวัสดิการสังคม

รวม

พ.ศ. 2564
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1

พ.ศ. 2563

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

สถานที่

21,500

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตรการบริหารงานจัดการบานเมืองที่ดี
3.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

การออกบริการประชาชนเคลื่อนที่
(อบต.สัญจร)

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการการ
ออกบริการประชาชนเคลื่อนที่
(อบต.สัญจร)

2

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและแผน
ชุมชน

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นและแผนชุมชน

รวม

ดําเนินการ

ดําเนินการ
70,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

35,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

105,000

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
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1

งบประมาณ

หนวย

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

สถานที่

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตรการบริหารงานจัดการบานเมืองที่ดี
3.6 แผนงานการเกษตร

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
คาจัดซื้อพัดลมติดผนัง

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

รวม

ดําเนินการ

ดําเนินการ
3,200 ศูนยถายทอด กองสงเสริม
เทคโนโลยี การเกษตร
ทาง
การเกษตร
โนนยายวัน

3,200

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

30

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพัดลมติดผนัง จํานวน 2 ตัว
ราคา ตัวละ 1,600 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ใบพัดลมขนาด 16 นิ้ว
- ปรับแรงลมได 3 ระดับ
- ปรับสาย ซาย-ขวาหรือหยุดสายได
- แรงดันไฟฟา 220 โวลท

งบประมาณ

หนวย

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

สถานที่

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อดําเนินการตามโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอพิมาย
จังหวัดนครราชสีมา ประจํางบประมาณ พ.ศ.
2564

งบประมาณ

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
10,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สถานที่

31

รวม

10,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ
70,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

จัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม
ปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) วันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

2

ซอมแผนปองกันภัยตําบลสัมฤทธิ์ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการซอมแผน
ปองกันภัยตําบลสัมฤทธิ์ เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร
คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

150,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

3

ฝกอบรม อปพร. ตําบลสัมฤทธิ์ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
อปพร. ตําบลสัมฤทธิ์ เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

300,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

4

ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์ (หลักสูตร
ทบทวน)

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ (หลักสูตรทบทวน) เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

พ.ศ. 2564

32

1

พ.ศ. 2563

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

สถานที่

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงค
ปองกันอุบัติเหตุและบริการประชาชน เนื่องในวัน
เทศกาลสําคัญ เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ
80,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

รณรงคปองกันอุบัติเหตุ และ
บริการประชาชนเนื่องในวัน
เทศกาลสําคัญ

6

สรางความปลอดภัยชุมชน (สาย เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสรางความ
ตรวจปองกันและบรรเทาสา
ปลอดภัยชุมชน (สายตรวจปองกันและบรรเทาสาธารณ
ธารณภัย)
ภัย) เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

30,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

7

อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกัน เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมเชิง
ภัยทางน้ํา
ปฏิบัติการการปองกันภัยทางน้ํา เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร
คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

8

ฝกอบรมซอมแผนปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
ซอมแผนปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

50,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

9

จัดชื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน
2 ตูราคาตูละ 5,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เปนตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน
ดานในตูมี 2 ชั้นวาง ขนาดไมนอยกวา 150 x 45 x 75
ซม. (กวาง x ลึก x สูง)

10,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

พ.ศ. 2564
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5

พ.ศ. 2563

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

สถานที่

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

10 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 6 ตู
ราคาตูละ 5,500 บาท รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภัณฑราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ
สํานักมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ

11 จัดซื้อเครื่องพิมพ
Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ

พิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
กําหนดราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรประจําป 2563 กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ ดําเนินการ
33,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

สถานที่

7,500 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักปลัด

930,500
34

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน
4.3 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ตําบลสัมฤทธิ์ปลอดยาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการตําบล
สัมฤทธิ์ปลอดยาเสพติด
เชน คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม
คาวัสดุในการอบรม ฯลฯ
รวม

งบประมาณ

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
30,000 อบต.สัมฤทธิ์
กอง
สาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

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

สถานที่

30,000

35

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน
4.4 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจง ประจํา
หมูบาน หมูที่ 14

ดําเนินการ
ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
อุปกรณแขน หนาอก หัวไหล จํานวน 3 ชิ้น
อุปกรณบริหารขอเขา จํานวน 3 ชิ้น
อุปกรณบริหารแขนและลดหนาทอง จํานวน 2 ชิ้น
อุปกรณบริหารขา สําโพก จํานวน 2 ชิ้น
รายละเอียดตามที่ อบต. กําหนด

109,800

หมูที่ 14

2

ปรับปรุงภูมิทัศนที่
สาธารณะ ในเขตตําบล
สัมฤทธิ์ (หมูที่ 2 ที่
สาธารณะหลังโบสถหลวง
พอทองคํา)

ดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศนที่สาธารณะโดยกรุยทางถางปาและทําการ
ถมดินขนาดกวางเฉลี่ย 24 ม. ยาวเฉลี่ย 25 ม. ลึก เฉลี่ย
3 ม. หรือปริมาตรดินถมไมนอยกวา 1,800 ลบ.ม.พรอม
เกลี่ยเรียบรอย
พรอมงานปายโครงการรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

112,200

หมุที่ 2

กองชาง

รวม

พ.ศ. 2564

36

1

ดําเนินการ
กองชาง

พ.ศ. 2563

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

ลําดับที่

สถานที่

222,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

โครงการ/กิจกรรม
ถากถางแนวเขตในการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชนเพื่อออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
องคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
สํานักปลัด

100,000 อบต.สัมฤทธิ์

รวม

100,000

พ.ศ. 2564

37

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการถากถางแนวเขตในการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณประโยชน
เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เชน คา
รังวัดที่ดิน ฯลฯ

พ.ศ. 2563

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

ลําดับที่

สถานที่

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
30,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

รณรงคสัมฤทธิ์ถิ่นสะอาด

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการรณรงคสัมฤทธิ์
ถิ่นสะอาด เชน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร
คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

2

อบรมอาสาสมัครอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เชนศึกษาดูงาน วิทยากร
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเชาที่
พัก คายานพาหนะ ฯลฯ

20,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

รวม

50,000

พ.ศ. 2564
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1

พ.ศ. 2563

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

สถานที่

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองสงเสริม
การเกษตร

1

ปลูกหญาแฝกตามแนว
พระราชดําริ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลูกหญา
แฝกตามแนวพระราชดําริ
เชน คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คา
วัสดุพันธุพืช ปุย ยา ฯลฯ

15,000 อบต.สัมฤทธิ์

2

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย เชน คาอาหาร คาจาง
เหมาทําปาย คาวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ

45,000 อบต.สัมฤทธิ์

รวม

60,000

กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564
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หนวย

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

ลําดับที่

สถานที่

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

วิ่งคบไฟฉลองชัยชนะทาวสุรนารี เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการวิ่ง
คบไฟฉลองชัยชนะทาวสุรนารี
รวม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
สํานักปลัด

120,000 อบต.สัมฤทธิ์

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลําดับที่

สถานที่

120,000
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แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว
7.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

จัดงานสดุดีวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์ เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัด
งานสดุดีวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์

500,000 อบต.สัมฤทธิ์

2

สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา เชน คาวัสดุ อุปกรณ
คาอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

20,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองการศึกษา

3

อุดหนุนที่วาการปกครอง
อําเภอพิมาย

150,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองการศึกษา

4

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อจายเปนคาสนับสนุนสงเสริมการ
ทองเที่ยวและการอนุรักษประเพณีทองถิ่น
(อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน 1,2,3,5,14
และ 15)

62,500 อบต.สัมฤทธิ์

กองการศึกษา

พ.ศ. 2564

41

1

ดําเนินการ
สํานักปลัด

พ.ศ. 2563

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

ลําดับที่

สถานที่

อุดหนุนที่วาการปกครองอําเภอพิมายเพื่อ
สนับสนุนงานเทศกาลเที่ยวพิมาย

รวม

732,500

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
8.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

พ.ศ. 2564

50,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

อบรมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2

ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สัมฤทธิ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

300,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

3

จัดงานวันเด็กแหงชาติ

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินโครงการวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

150,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

4

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

1.เพื่อจายเปนคาสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 1,012,630 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สัมฤทธิ์ ดังนี้
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ป) จํานวน 131 คน
- คาอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 245 วัน
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ป) จํานวน 131 คน
- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5ป) จํานวน 131 คน
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อัตราคนละ 1,700 บาท/ป
2,252,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา
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1

2. เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 563 คน
อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จํานวน 200 วัน

พ.ศ. 2563

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

ลําดับที่

5

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อคาอาหารเสริม (นม)

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
-สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สัมฤทธิ์ จํานวน 131 คน
-โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 563 คน
รวม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

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

ลําดับที่

สถานที่
1,329,842

5,094,472
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แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
8.2 แผนงานสาธารณสุข
สถานที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
300,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดาน สาธารณสุข อุดหนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ
ตามที่หมูบานในตําบลสัมฤทธิ์เสนอเขามา (หมูบานละ 20,000 บาท)

2 ปองกันโรคไขเลือดออก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันโรคไขเลือดออก
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

150,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

3 ระบบการแพทยฉุกเฉิน
ตําบลสัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน
ตําบลสัมฤทธิ์ เชน อุดหนุนหรือเปนคาชดเชยใหแกผูปฏิบัติการ ฯลฯ

465,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

4 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย
ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารยดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

150,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

5 อบรมแกนนําสุขภาพตําบล เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมแกนนําสุขภาพตําบล
สัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์
รวม

200,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

1,265,000

พ.ศ. 2564
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1 พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

พ.ศ. 2563

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

ลําดับ
ที่

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
8.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองสวัสดิการ
และสังคม

ฝกอบรมเด็กและ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมเด็กและ
เยาวชนตําบลสัมฤทธิ์ เยาวชนตําบลสัมฤทธิ์ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาพาหนะ คาเครื่องขยายเสียง คา
อุปกรณประกอบการอบรม ฯลฯ

100,000 อบต.สัมฤทธิ์

2

ฝกอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาเครื่องขยายเสียง คาอุปกรณ
ประกอบการอบรม ฯลฯ

400,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
และสังคม

3

ฝกอบรมสรางงาน
สรางอาชีพ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมสราง
งานสรางอาชีพ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
เชาสถานที่ คาพาหนะ คาเครื่องขยายเสียง คาอุปกรณ
ประกอบการอบรม ฯลฯ

30,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
และสังคม

4

อบรมการดูแลผูพิการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมการดูแลผู
และผูสูงอายุ
พิการและผูสูงอายุ เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
เชาสถานที่ คาเครื่องขยายเสียง คาอุปกรณประกอบการ
อบรม ฯลฯ

10,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
และสังคม

รวม

540,000

พ.ศ. 2564
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1

พ.ศ. 2563

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
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ลําดับที่

สถานที่

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
8.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

แขงขันกีฬาตําบลสัมฤทธิ์
ตานยาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการการแขงขันกีฬา
ตําบลสัมฤทธิ์ตานยาเสพติดเชน คาตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬา คาวัสดุ อุปกรณกีฬา
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาเครื่องแตงกายนักกีฬา ฯลฯ

320,000 อบต.สัมฤทธิ์

2

แขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขัน
กีฬาฟุตบอล 7 คน เชน คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสินกีฬา คาวัสดุ อุปกรณกีฬา คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาเครื่องแตงกายนักกีฬา ฯลฯ

100,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองการศึกษา

3

จัดแขงขันเรือพายตําบล
สัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัด
แขงขันเรือพายตําบลสัมฤทธิ์ เชน คาตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬา คาวัสดุ อุปกรณกีฬา
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาเครื่องแตงกายนักกีฬา ฯลฯ

100,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองการศึกษา

4

สงนักกีฬาเขาแขงขันกีฬา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงนักกีฬาเขา
แขงขันกีฬา เชน คาวัสดุ อุปกรณกีฬา คาเครื่อง
แตงกายนักกีฬา คาอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

200,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองการศึกษา

5

สงเสริมกีฬาตําบลสัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาขององคการ
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์

80,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองการศึกษา

รวม

พ.ศ. 2564
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ดําเนินการ
กองการศึกษา
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ลําดับที่

สถานที่

800,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
8.5 แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
จํานวน 12 เดือน

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการที่ไดจดทะเบียน
คนพิการ จํานวน 12 เดือน

3

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
จํานวน 12 เดือน

4

สํารองจาย (เงินชวยเหลือผู เพื่อจายในกรณีจําเปนเรงดวน ฉุกเฉิน บรรเทาสา
ประสบสาธารณะภัย)
ธารณภัย ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน หรือมีความจําเปนอันใดที่มีความสําคัญ
มากในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธิ์
รวม

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม

15,350,000 อบต.สัมฤทธิ์

3,200,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
สังคม

30,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
สังคม

747,610 อบต.สัมฤทธิ์

กองชาง

19,327,610

พ.ศ. 2563
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งบประมาณ

หนวย
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ลําดับที่

สถานที่

