แผนการดําเนินงาน
ของ
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

จัดทําโดย
งานนโยบายและแผน
สํานักงานปลัด อบต.

คํานํา
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้น
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์หวังเปนอยา งยิ่งวาแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ฉบับนี้คงจะเปนประโยชนตอทุกหนวยงาน ตามความมุงหวัง
ที่จะใหองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์เปนองคกรแหงการประสานแผนแบบบูรณาการตอไป

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ 1 บทนํา
บทนํา

1

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

1

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

2

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

4

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณแผนการดําเนินงาน

5-7

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณแผนการดําเนินงาน

8 - 51

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. 2563 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. 2563 เพื่อใชเ ปน
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวในลักษณะที่
ยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1.เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2.เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 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. 2563
ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3.สามารถจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการ ในการดําเนินงานโดยลดความซ้ําซอน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
4.ผูบริหารทองถิ่นสามารถใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน เพื่อควบคุมการดําเนินงานให
เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สวนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด
22.32
22.32

4,887,500
4,887,500

12.30
12.30

กองสงเสริมการเกษตร

รวม

25
25
1
1
1
3

0.89
0.89
0.89
2.68

30,000
300,000
800,000
1,130,000

0.08
0.75
2.01
2.84

กองสาธารณสุขฯ
กองชาง
กองชาง

21
1
2
1
25

18.75
0.89
1.79
0.89
22.32

1,372,800
10,000
105,000
150,000
1,637,800

3.45
0.03
0.26
0.38
4.12

สํานักปลัด
กองสวัสดิการ
สํานักปลัด
กองชาง

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
1.1 แผนงานการเกษตร

คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ งบประมาณ หนวยดําเนินการ
ทั้งหมด

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

รวม
3.ยุทธศาสตรการบริหารการจัดการบานเมืองที่ดี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม

5

2.1 แผนงานสาธารณสุข
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

สวนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ

คิดเปนรอยละ

ที่ดําเนินการ

ของโครงการ

คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ

ทั้งหมด
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ
ทั้งหมด

3.45
15.18
0.89
0.89

10,000
1,628,500
50,000
66,000

0.03
4.10
0.13
0.17

19

16.96

1,744,500

4.39

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

-

-

รวม
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสาธารณสุข
6.3 แผนงานการเกษตร
รวม

1
2
3
6

0.89
1.79
2.68
5.36

รวม

-

100,000
70,000
160,000
330,000

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองชาง

-

0.25
0.18
0.40
0.83

สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองสงเสริมการเกษตร

6

1
17
1
1

4.4 แผนงานเคหะและชุมชน

หนวยดําเนินการ

สวนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและการนันนาการ
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน
7.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ งบประมาณ หนวยดําเนินการ
ทั้งหมด

1
4
3
1

0.89
3.57
2.68
0.89

120,000
732,500
1,250,000
100,000

0.30
1.84
3.14
0.25

5

4.46

852,500

2.14

8
6
6
5
4
29

7.14
5.36
5.36
4.46
3.57
25.89

6,012,222
1,465,000
1,010,000
800,000
19,877,423
29,164,645

15.13
3.69
2.54
2.01
50.01
73.38

112

100.00

39,746,945

100.00

สํานักปลัด
กองการศึกษา

7

รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร
1.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
30,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

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

2,250,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

5

จัดซื้อกระชังอนุบาลลูกพันธุปลา

เพื่อจัดซื้อกระชังอนุบาลปลา ขนาด 4 x4 เมตร
รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด

10,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการให
ความรูเกษตรกรทางดานการเกษตร เชน
คาอาหาร คาจางเหมาทําปาย คาวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ

200,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

40,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2563
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1

พ.ศ. 2562

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

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
10,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

จัดซื้อของอ 45 องศา ขนาดเสน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของอ 45 องศา ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ขนาด 8 นิ้ว
ผานศูนยกลาง ขนาด 8 นิ้ว ความหนาของเหล็ก
ไมนอยกวา 3 มม.หนาแปลนทอ ขนาด 8 นิ้ว ชุบ
กัลวาไนซ พรอมประเก็น และนอต จํานวน 2
อันๆ ละ 5,000 บาท จํานวน 10,000 บาท
รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์กําหนด

7

จัดซื้อของอ 90 องศา ขนาดเสน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของอ 90 องศา ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ขนาด 12 นิ้ว
ผานศูนยกลาง ขนาด 12 นิ้ว ความหนาของ
เหล็กไมนอยกวา 3 มม.หนาแปลนทอ ขนาด
12 นิ้ว ชุบกัลวาไนซ พรอมประเก็น และนอต
จํานวน 2 อันๆ ละ 7,000 บาท จํานวน
14,000 บาท รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์
กําหนด

14,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

8

จัดซื้อของอ 90 องศา ขนาดเสน เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของอ 90 องศา ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ขนาด 8 นิ้ว
ผานศูนยกลาง ขนาด 8 นิ้ว ความหนาของเหล็ก
ไมนอยกวา 3 มม.หนาแปลนทอ ขนาด 8 นิ้ว ชุบ
กัลวาไนซ พรอมประเก็น และนอต จํานวน 2
อันๆ ละ 6,000 บาท จํานวน 12,000 บาท
รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์กําหนด

12,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร
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6

พ.ศ. 2562

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
9

โครงการ/กิจกรรม
จัดซื้อของอ 45 องศา ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ขนาด 12 นิ้ว

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของอ 45 องศา ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ขนาด 12 นิ้ว ความหนาของเหล็ก
ไมนอยกวา 3 มม.หนาแปลนทอ ขนาด12 นิ้ว
ชุบกัลวาไนซ พรอมประเก็น และนอต จํานวน
2 อันๆ ละ 7,000 บาท จํานวน 14,000
บาท รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์กําหนด

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
14,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอสามทางวาย ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง12 นิ้ว พรอมติดตั้งหนาจาน 3
ดาน ความยาวตัวทอยาวดานละไมนอยกวา
1 เมตร เหล็กไมนอยกวา 3 มม. ชุบกัลวา
ไนซ พรอมประเก็น และนอต จํานวน 2 อันๆ
ละ 35,000 บาท จํานวน 70,000 บาท
รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์กําหนด

70,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

11 จัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน 2
ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12
นิ้ว ยาว 1 เมตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน 2
ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว ยาว 1
เมตร ความหนาเหล็กไมนอยกวา 3 มม.ชุบกัลวา
ไนซ พรอมประเก็น และนอต จํานวน 5
อันๆ ละ 7,000 บาท จํานวน 35,000 บาท
รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์กําหนด

35,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2563
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10 จัดซื้อทอสามทางวาย ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 12 นิ้ว

พ.ศ. 2562

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
50,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน
2 ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว
ยาว 2 เมตร ความหนาเหล็กไมนอยกวา 3
มม. ชุบกัลวาไนซ พรอมประเก็น และนอต
จํานวน 5 อันๆ ละ10,000 บาท จํานวน
50,000 บาท รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์
กําหนด

13 จัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน 2
ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12
นิ้ว ยาว 3 เมตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน
2 ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 นิ้ว
ยาว 3 เมตร ความหนาเหล็กไมนอยกวา 3
มม. ชุบกัลวาไนซ พรอมประเก็น และนอต
จํานวน 5 อันๆ ละ12,000 บาท จํานวน
60,000 บาท รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์
กําหนด

60,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

14 จัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน 2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน
ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว 2 ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว ยาว
ยาว 1.5 เมตร
1.5 เมตร ความหนาเหล็กไมนอยกวา 3 มม.
ชุบกัลวาไนซ พรอมประเก็น และนอต จํานวน
2 อันๆ ละ 5,500 บาท จํานวน 11,000 บาท
รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์กําหนด

11,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2563
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12 จัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน 2
ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12
นิ้ว ยาว 2 เมตร

พ.ศ. 2562

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

15 จัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน 2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน
ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว 2 ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว ยาว
ยาว 2 เมตร
2 เมตร ความหนาเหล็กไมนอยกวา 3 มม. ชุบ
กัลวาไนซ พรอมประเก็นและนอต จํานวน 2
อันๆ ละ 6,500 บาท จํานวน 13,000 บาท
รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์กําหนด

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
13,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

32,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

17 จัดซื้อหัวกะโหลกเหล็กหลอ มอก. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวกะโหลกเหล็กหลอ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ขนาด 8 มอก. ขนาดเสนผานศูนยกลาง ขนาด 8 นิ้ว
นิ้ว
พรอมประเก็นและนอต จํานวน 1 อัน
รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์กําหนด

20,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

18 จัดซื้อหัวกะโหลกเหล็กหลอ มอก. เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวกะโหลกเหล็กหลอ
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ขนาด 12 มอก.
นิ้ว
ขนาดเสนผานศูนยกลาง ขนาด 12 นิ้ว พรอม
ประเก็น และนอต จํานวน 2 อันๆ ละ 30,000
บาท จํานวน 60,000 บาท รายละเอียดตามที่
อบต.สัมฤทธิ์กําหนด

60,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2563
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16 จัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน 2 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอเหล็กพรอมหนาจาน
ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว 2 ดาน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 นิ้ว ยาว
ยาว 3 เมตร
3 เมตร ความหนาเหล็กไมนอยกวา 3 มม. ชุบ
กัลวาไนซ พรอมประเก็น และนอต จํานวน 4
อันๆ ละ 8,000 บาท จํานวน 32,000 บาท
รายละเอียดตามที่ อบต.สัมฤทธิ์กําหนด

พ.ศ. 2562

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

20 กอสรางโรงเก็บวัสดุ
และครุภัณฑการเกษตร

เพื่อจายเปนคากอสรางโรงเก็บวัสดุ และครุภัณฑ
การเกษตร ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 4
เมตร จํานวน 2 อาคาร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กําหนด

21 กอสรางอาคารเครื่องคัดแยกเมล็ด เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารเครื่องคัดแยก
พันธุขาว
เมล็ดพันธุขาว ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร
สูงไมนอยกวา 5 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต. กําหนด

ดําเนินการ

ดําเนินการ
400,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2562
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19 จัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุขาว เพื่อจัดซื้อเครื่องคัดและทําความสะอาดเมล็ด
พันธุขาวพรอมติดตั้ง อัตราการคัดไมนอยกวา
1.2 ตัน/ชั่วโมง (ความละเอียดไมนอยกวา 98
เปอรเซ็นต) รายละเอียดตามที่ 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

140,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

280,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

23 การกําจัดวัชพืชภายในแหลงน้ํา
สาธารณะ

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
กําจัดวัชพืชภายในแหลงน้ําสาธารณะ เชน
คาอาหาร คาจางเหมาทําปาย คาวิทยากร
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ ฯลฯ

24 ปรับปรุงซอมแซมฝายมวงงาม

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุง
ซอมแซมฝายมวงงาม
ดําเนินการ
ลงหินใหญหลังฝายพรอมดาดคอนกรีต และ
ซอมแซมจุดที่น้ํารั่ว และงานปายโครงการ
รายละเอียดตางๆตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด

ดําเนินการ

ดําเนินการ
86,500 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

พ.ศ. 2562
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22 ขุดเจาะบอบาดาลพรอมเครื่องสูบ
น้ําและระบบทอสงน้ํา

เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอบาดาลพรอมเครื่องสูบน้ําและระบบทอสงน้ํา
ดําเนินการ
1.ขุดเจาะบอบาดาล
- ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา 6 นิ้ว
- ความลึกไมนอยกวา 15 เมตร
- บอบาดาลจะตองสามารถสูบน้ําไดปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลบม.
ตอชั่วโมง ที่การสูบน้ําอยางตอเนื่องไมต่ํากวา 3 ชั่วโมง
- ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล
- วัสดุอุปกรณที่นํามาติดตั้งตองเปนของใหม
ไมเคยผานการใชงานมากอน
- ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไวใน พรบ.น้ําบาดาล พ.ศ. 2520
2.เครื่องสูบน้ําสําหรับบอบาดาล แบบมอเตอรจมใตน้ํา ขนาดไมนอยกวา 2 แรงมา
พรอมทอสูบสงอุปกรณติดตั้งและชุดควบคุมตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
3.ชุดควบคุมมอเตอรไฟฟา 220 โวลต เปนกลองบรรจุสวิทซควบคุม
ชนิด 2 ชั้น กันน้ําดานหนาเปนกระจก
4.ติดตั้งชุดลูกลอยอัตโนมัติ จํานวน 3 ชุด
5.เดินสายเมนไฟฟาไปยังชุดควบคุมมอเตอรไฟฟา
6.เดินระบบทอสงน้ําไปที่ถังพักน้ํา

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

50,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

500,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

25 ปรับปรุงฝายน้ําลนซึมพัฒนา

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการปรับปรุงฝาย
น้ําลนซึมพัฒนา
ดําเนินการ
กอสรางคานคอนกรีต บริเวณฝงริมลํามูลทั้ง
ดานหนาฝายทั้งสองฝง และทําการเสริมสันฝาย
สูง 50 ซม. ลงหินใหญหลังฝายพรอมดาด
คอนกรีต และงานปายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด
รวม

งบประมาณ

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
500,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสงเสริม
การเกษตร

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

4,887,500

15

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
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. 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

16

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
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. 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

300,000

17

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ซอมแซมถนนในเขตองคการบริหาร เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซมถนนที่ไดรับ
สวนตําบลสัมฤทธิ์
ความเสียหาย
ในเขต อบต.สัมฤทธิ์

ดําเนินการ

ดําเนินการ
800,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองชาง

800,000

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

18

รวม

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. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตรการบริหารงานจัดการบานเมืองที่ดี
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
30,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

จัดงานซึ่งเปนวันสําคัญของทาง
ราชการ หรืองานรัฐพิธี

เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเปนคาใชจายในการจัด
งานรัฐพิธีตาง ๆ เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

2

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

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของ
พนักงาน ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลสัมฤทธิ์ ผูนําองคกร/ชุมชน และผูแทนสวน
ราชการ ฯลฯ เชนศึกษาดูงาน วิทยากร คาอาหาร
เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเชาที่พัก คายานพาหนะ ฯลฯ

500,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

3

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

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริม
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหกับคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล ขาราชการ พนักงาน
และลูกจาง ของ อบต.สัมฤทธิ์ เชน คาวิทยากร
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาพาหนะ คา
เครื่องขยายเสียง คาอุปกรณประกอบการอบรม ฯลฯ

50,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

4

อบรมกฎหมายระเบียบ วินัย การ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรใน
กฎหมายระเบียบวินัยการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรใน
หนวยงาน
หนวยงาน เชน คาวิทยากร คาอาหาร
คาใชจายในการอบรม ฯลฯ

30,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

พ.ศ. 2563
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1

พ.ศ. 2562

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
52,500 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

จัดซื้อเกาอี้พลาสติกมีพนักพิง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติกมีพนักพิง จํานวน 150 ตัว
ราคาตัวละ 350 บาท โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี้
1.เปนเกาอี้พลาสติกมีพนักพิงไมมีที่ทาวแขน
2.สามารถวางตั้งซอนกันได
3.ขนาดขาหนากวาง ไมนอยกวา 450 มม.
4.ความสูงจากพื้นถึงพนักพิงไมนอยกวา 810 มม.
5.ความสูงจากพื้นถึงที่นั่ง ไมนอยกวา 430 มม.
6.ขนาดขาหนาถึงขาหลัง กวางไมนอยกวา 500 มม.

6

จัดซื้อเกาอี้เหล็กบุนวม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้เหล็กบุนวม จํานวน 50 ตัว
ราคาตัวละ 650 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.ที่นั่งและพนักพิง บุฟองน้ําหุมหนังเทียม
2.ขนาดไมนอยกวา 44 x 56 x 90 ซม.
3.โครงขาเหล็กชุบโครเมียม หรือดีกวา
ขนาดไมนอยกวา 3/4 x 3/4 นิ้ว หนา 1 มม.

32,500 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

7

จัดซื้อชุดรับแขกไมสัก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขกไมสัก จํานวน 1 ชุด
ประกอบไปดวย
- เกาอี้รับแขกไมสัก ขนาด 1 ที่นั่ง จํานวน 4 ตัว
- เกาอี้รับแขกไมสัก ขนาด 4 ที่นั่ง จํานวน 1 ตัว
- โตะกลางไมสัก จํานวน 1 ตัว
- โตะเล็กดานขาง 2 ตัว

65,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

พ.ศ. 2563
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5

พ.ศ. 2562

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
50,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

จัดซื้อโตะพับสเตนเลส

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับสเตนเลส จํานวน 10 ตัว
ราคา ตัวละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
เปนโตะพับขา มีขนาดไมนอยกวา 75 x180 x73
เซนติเมตร (กวางxยาวxสูง)
ขาโตะพับไดดานลางมีปุมพลาสติกปรับระดับได

9

จัดซื้อโตะพับสเตนเลสกลม

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพับสเตนเลสกลม จํานวน 20
ตัว ราคา ตัวละ 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. หนาโตะกลมทําดวยสเตนเลสมีความหนาไมนอยกวา
เบอร 304
2.หนาโตะมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 120
ซม. และสูงไมนอยกวา 75 ซม.
3.ขาโตะสามารถพับได

90,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

เพื่อจายเปนคาเปนเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ จํานวน 1
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ รูปทรงเปนแบบถัง
กลม ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 350 วัตต ใชไฟฟา AC
220 โวลต 50 เฮิรตซ

10,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

10 จัดซื้อเครื่องปมน้ําอัตโนมัติ

พ.ศ. 2563
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8

พ.ศ. 2562

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

11 จัดซื้อชุดไมโครโฟนไรสายแบบมือ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ
ถือ
จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เครื่องรับสัญญาณ
- มีปุม Standby ใชเปด-ปด
- มีปุมปรับคาความดัง - เบาของเสียงสัญญาณขาออก
2.เครื่องสงสัญญาณ
- มีแหวนยางกันกระแทกในขณะวาง
- มีไฟแสดงสถานะการปดเสียง
- มีปุม เปด-ปดไมโครโฟนชนิดกดแช

ดําเนินการ

ดําเนินการ
10,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

38,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด,กองคลัง

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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12 จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
2) ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอร
ภาพ (Image Sensor)
3) มีระบบแฟลชในตัว
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวก
เมื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อตองการเปลี่ยน
5) สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรได
6) มีกระเปาบรรจุกลอง
7) ประสิทธิภาพการถายภาพความละเอียด ไมนอย
กวา 24 ลานฟกเซล

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

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังตมน้ําไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ถังมีความจุไมนอยกวา 30 ลิตร
-มีระบบควบคุมอุณหภูมิปรับคาได
-ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
-มีชุดหุมถังกันความรอน

14 จัดซื้อถังน้ําพลาสติกแชน้ําแข็ง
ขนาดบรรจุ 100 ลิตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ําพลาสติกแชน้ําแข็ง ขนาด
บรรจุ 100 ลิตรจํานวน 2 ถัง ราคา ถังละ 3,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ถังทําจากพลาสติกอยางดีขนาดบรรจุ ไมนอยกวา
100 ลิตร
-มีบานพับ เปด-ปดไดงาย
-มีชองระบายน้ํา
-ฝาเปดมีเชือกรั้งทําใหเปดคางได
-ขาถังเปนขาสูง เปดระบายน้ําใตถัง
-ฝาถังมีรูสําหรับใสกุญแจล็อคฝาไมใหเปดได

ดําเนินการ

ดําเนินการ
12,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด,กองคลัง

6,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด,กองคลัง

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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13 จัดซื้อถังตมน้ําไฟฟา

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

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
1,800 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ําพลาสติกแชน้ําแข็ง ขนาดบรรจุ 60
ลิตร
จํานวน 1 ถัง ราคา ถังละ 1,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ถังทําจากพลาสติกอยางดีขนาดบรรจุ ไมนอยกวา 60 ลิตร
-มีบานพับ เปด-ปดไดงาย
-มีชองระบายน้ํา
-ฝาเปดมีเชือกรั้งทําใหเปดคางได
-ขาถังเปนขาสูง เปดระบายน้ําใตถัง
-ฝาถังมีรูสําหรับใสกุญแจล็อคฝาไมใหเปดได

16 จัดซื้อกระถางคบเพลิง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกระถางคบเพลิง จํานวน 1 ชุด
โดยมีลักษณะโครงสรางทําดวยสเตนเลส รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด

30,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

17 จัดทําปายบอกทางเขาหมูบานใน
เขตตําบลสัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการจัดทําปายบอก
ทางเขาหมูบานในเขตตําบลสัมฤทธิ์ รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.กําหนด

200,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

18 ปรับปรุง/ซอมแซม อาคารที่ทํา
เพื่อจายเปนคาปรับปรุง/ซอมแซม อาคารที่ทําการ
การสํานักงานองคการบริหารสวน สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ ที่ชํารุด
ตําบลสัมฤทธิ์
เสียหาย รายละเอียดตามแบบที่อบต.กําหนด

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงาน
ปลัด

19 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได

30,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองคลัง

20 ใหความรูเกี่ยวกับภาษีสัญจรและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการใหความรูเกี่ยวกับภาษี
สัญจรและกฎหมายที่เกี่ยวของ

30,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองคลัง

21 อบรมผูประกอบการรานคา

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมผูประกอบการ
รานคา

5,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองคลัง

รวม

1,372,800

พ.ศ. 2563
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15 จัดซื้อถังน้ําพลาสติกแชน้ําแข็ง
ขนาดบรรจุ 60 ลิตร

พ.ศ. 2562

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. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตรการบริหารงานจัดการบานเมืองที่ดี
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห
ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

จัดซื้อตูกดน้ําดื่มรอน/เย็น

รวม

ดําเนินการ

ดําเนินการ
10,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสวัสดิการสังคม

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูกดน้ําดื่มรอน/
เย็น จํานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีที่กดน้ํา 2
หัวจาย 2 อุณหภูมิ
( น้ํารอน น้ําเย็น ) แบบตั้งพื้น บรรจุ
ถังดานลาง ระบบจะตัดการทํางาน
อัตโนมัติ หลังจากน้ําเดือด ดวย
Thermostat ระบบจะตัดการทํางาน
อัตโนมัติ หลังจากน้ําเย็น ดวย
Thermostat ที่ 4-6 องศาเซลเซียส
ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
กําหนดราคาตามทองถิ่น
เนื่องจากเปนครุภัณฑที่ไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ

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

10,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
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 สํานักงาน
ปลัด

35,000 อบต.สัมฤทธิ์

105,000

สํานักงาน
ปลัด

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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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. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
3. ยุทธศาสตรการบริหารงานจัดการบานเมืองที่ดี
3.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

โครงการ/กิจกรรม
กอสรางโรงจอด
รถจักรยานยนต

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

รวม

ดําเนินการ

ดําเนินการ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

150,000

27

เพื่อจายเปนคากอสรางโรงจอดรถจักรยานยนต
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
ดําเนินการ
-งานฐานราก งานเหล็กโครงถัก ยาว 12 เมตร
-งานยึดความแข็งแรงดวย ชุดเกลียวปรับความตึง
-งานหลังคาทรงโคง มุงดวยแผนเมทัลชีท
-งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร
กวาง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 100 ตารางเมตร
และปายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.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.

ลําดับที่

สถานที่

150,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลใน เพื่อจายเปนเงินคาอุดหนุนองคการบริหารสวน
เมือง
ตําบลในเมือง เพื่อจัดตั้ง สถานที่กลาง ในการ
ปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีม

ดําเนินการ

ดําเนินการ
10,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

10,000

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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รวม

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. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและชุมชน
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
70,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัย เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัด
ฝายพลเรือน(อปพร.)
กิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.) เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

2

ซอมแผนปองกันภัยตําบลสัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ซอมแผนปองกันภัยตําบลสัมฤทธิ์ เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

3

ฝกอบรม อปพร. ตําบลสัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ฝกอบรม อปพร. ตําบลสัมฤทธิ์ เชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัด
สถานที่จัดงาน ฯลฯ

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

4

รณรงคปองกันอุบัติเหตุ และบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ประชาชนเนื่องในวันเทศกาลสําคัญ รณรงคปองกันอุบัติเหตุและบริการประชาชน
เนื่องในวันเทศกาลสําคัญ เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน
ฯลฯ

พ.ศ. 2563
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1

พ.ศ. 2562

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

60,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
30,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

สรางความปลอดภัยชุมชน (สาย
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ตรวจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) สรางความปลอดภัยชุมชน (สายตรวจปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย) เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน
ฯลฯ

6

อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันภัย
ทางน้ํา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการปองกันภัยทางน้ํา
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

130,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

7

ฝกอบรมซอมแผนปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ฝกอบรมซอมแผนปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

30,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

8

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
ดิจิตอล ชนิดมือถือ 5 วัตต

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
ดิจิตอลชนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 5 เครื่อง
รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด

60,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

9

จัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบดิจิตอล เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบ
ชนิดประจําที่ 10 วัตต
ดิจติ อล ชนิดประจําที่ 10 วัตต จํานวน 1 เครื่อง
รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด

10 จัดซื้อแผงรับสัญญาณวิทยุระบบ
ดิจิตอล

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแผงรับสัญญาณวิทยุระบบ
ดิจิตอลพรอมอุปกรณ จํานวน 1 แผง
รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด

พ.ศ. 2563

30

5

พ.ศ. 2562

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

28,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

15,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

11 จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต จํานวน
1 เครื่อง ขนาดเครื่องยนตไมนอยกวา 3 แรงมา
เปนเครื่องยนตเบนซิน 2 จังหวะ ขนาดโซไม
นอยกวา 3/8 หรือ .325 และแผนบังคับโซไม
นอยกวา 16 นิ้ว รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
40,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

5,500 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

13 จัดซื้อขอตอหัวประปาดับเพลิง 4 นิ้ว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อขอตอหัวประปาดับเพลิง
ลด 2.5 นิ้ว
4 นิว้ ลด 2.5 นิ้ว (ทองเหลือง) จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด

6,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

พ.ศ. 2563
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12 จัดซื้อขอตอหัวประปาดับเพลิง 3 นิ้ว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อขอตอหัวประปาดับเพลิง
ลด 2.5 นิ้ว
3 นิว้ ลด 2.5 นิ้ว (ทองเหลือง) จํานวน 1 ตัว
รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด

พ.ศ. 2562

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

14 จัดซื้อจัดซื้อสายดับเพลิง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายดับเพลิง ใยสังเคราะห
จํานวน 2 เสนๆละ14,000 บาท รายละเอียด
ตามที่ อบต.กําหนด

28,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

15 จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงหัวฉีดฟอรก

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงหัวฉีดฟอรก
จํานวน1 ตัว ละ 26,000 บาท รายละเอียด
ตามที่ อบต.กําหนด

26,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

16 กอสรางตูเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยประจําหมูบาน

เพื่อจายเปนคากอสรางตูเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยประจําหมูบาน จํานวน 5 ตู
รายละเอียดตามที่ อบต.กําหนด

400,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

17 ปรับปรุงอาคารศูนย อปพร.

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารศูนย อปพร.
ดําเนินการขยายพื้นที่หองทํางาน งานติดตั้ง
หนาตาง งานประตู งานเทคอนกรีตพรอมปู
กระเบื้อง งานกอสรางหองเก็บวัสดุอุปกรณ งาน
ปรับปรุงหลังคาอาคารและอาคารทางเชื่อม
หองน้ํา งานปายศูนย อปพร. (แบบกลองไฟแสง
สวาง) และงานปายโครงการ รายละเอียดตาง
ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด
รวม

งบประมาณ

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
500,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

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

1,628,500

32

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

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

ตําบลสัมฤทธิ์ปลอดยาเสพติด

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการตําบล
สัมฤทธิ์ปลอดยาเสพติด
เชน คาวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม
คาวัสดุในการอบรม ฯลฯ
รวม

งบประมาณ

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
50,000 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

50,000

33

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

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

รวม

ดําเนินการ

ดําเนินการ
66,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองชาง

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

34

กอสรางหลังคาคลุมเครื่องออกกําลัง เพื่อจายเปนคากอสรางหลังคาคลุม
กาย
เครือ่ งออกกําลังกาย
ดําเนินการ
กอสรางหลังคา ขนาดกวางเฉลี่ย 2
เมตร ยาวเฉลี่ย 14 เมตร สูงจากพื้น
ถึงชายคาเฉลี่ย 2 เมตร หรือ พื้นที่
ดําเนินการไมนอยกวา 28 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
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

66,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ถากถางแนวเขตในการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขตที่
สาธารณประโยชนเพื่อออก
หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
องคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการถากถางแนวเขตในการรังวัด
ตรวจสอบแนวเขตที่ สาธารณประโยชน
เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ เชน คา
รังวัดที่ดิน ฯลฯ

งบประมาณ

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
100,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

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

35

รวม

100,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
50,000 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

70,000

พ.ศ. 2563

36

1

พ.ศ. 2562

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. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองสงเสริม
การเกษตร

ปลูกหญาแฝกตามแนว
พระราชดําริ

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการปลูกหญา
แฝกตามแนวพระราชดําริ
เชน คาวิทยากร คาอาหารเครื่องดื่ม คา
วัสดุพันธุพืช ปุย ยา ฯลฯ

30,000 อบต.สัมฤทธิ์

2

การจัดการน้ําระบบธนาคาร
น้ําใตดินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงดวยศาสตร
พระราชา

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน
โครงการการจัดการน้ําระบบธนาคารน้ําใต
ดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดวยศาสตรพระราชา
โดยดําเนินการ
1.จัดอบรมการใหความรู วิธกี ารทํา
ธนาคารน้ําใตดิน
2.จัดทําบอสาธิตธนาคารน้ําใตดิน

100,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสงเสริม
การเกษตร

3

ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริย

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

30,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสงเสริม
การเกษตร

รวม

160,000

พ.ศ. 2563

37

1

พ.ศ. 2562

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. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

วิ่งคบไฟฉลองชัยชนะทาวสุรนารี เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการวิ่ง
คบไฟฉลองชัยชนะทาวสุรนารี
รวม

งบประมาณ

ดําเนินการ

หนวย

ดําเนินการ
120,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

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

120,000
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แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว
7.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

อุดหนุนที่วาการปกครอง
อําเภอพิมาย

อุดหนุนที่วาการปกครองอําเภอพิมายเพื่อ
สนับสนุนงานเทศกาลเที่ยวพิมาย

2

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

3

จัดงานสดุดีวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์ เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัด
งานสดุดีวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์

4

สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา เชน คาวัสดุ อุปกรณ
คาอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ
รวม

ดําเนินการ

150,000 อบต.สัมฤทธิ์

ดําเนินการ
กองการศึกษา

62,500 อบต.สัมฤทธิ์

กองการศึกษา

งบประมาณ

500,000 อบต.สัมฤทธิ์ สํานักงานปลัด

20,000 อบต.สัมฤทธิ์

732,500

กองการศึกษา

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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1

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. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว
7.3 แผนงานเคหะและชุมชน

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ถมดินปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อจายเปนคาถมดินปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
อนุสรณสถานวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์ จํานวน 2 จุด
อนุสรณสถานวีรกรรมทุง
จุดที่ 1 กวางเฉลี่ย 70 เมตร ยาวเฉลี่ย 100 เมตร
สัมฤทธิ์

500,000 อบต.สัมฤทธิ์

ดําเนินการ
กองชาง

เพื่อจายเปนคากอสรางโรงจอดรถบริเวณอนุสรณ
สถานวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์
ดําเนินการ
งานฐานราก งานเหล็กโครงถัก
งานยึดความแข็งแรงดวย ชุดเกลียวปรับความตึง
งานหลังคาทรงโคง มุงดวยแผนเมทัลชีทและปาย
โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

250,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองชาง

2

กอสรางโรงจอดรถบริเวณ
อนุสรณสถานวีรกรรมทุง
สัมฤทธิ์

พ.ศ. 2563
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สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือปริมาตรดินถมไมนอยกวา
7,000 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบรอย
จุดที่ 2 กวางเฉลี่ย 30 เมตร ยาวเฉลี่ย 45 เมตร
สูงเฉลี่ย 1 เมตร หรือปริมาตรดินถมไมนอยกวา
1,300 ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ยเรียบรอยและ
งานปายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.กําหนด

พ.ศ. 2562

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

3

โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงฝงสระน้ําบริเวณ
อนุสรณสถานวีรกรรมทุง
สัมฤทธิ์

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

รวม

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองชาง

500,000 อบต.สัมฤทธิ์

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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เพื่อจายเปนคาปรับปรุงฝงสระน้ําบริเวณอนุสรณ
สถานวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์
ดําเนินการ
1.รื้อแผงคอนกรีตเดิมพรอมนําทรายหยาบเทปรับ
ระดับและวางตะแกรงเหล็กไวรเมชพรอมเท
คอนกรีต ยาวรวม 90 เมตร ลึกเฉลี่ย 7 เมตร
หนา 20 เซนติเมตร โดยเทคอนกรีตทับคานเดิม
2.รื้อคานเดิมบริเวณริมสระน้ํา และกอสรางคาน
คอนกรีตใหมจุดที่ 1 ยาวรวม 16 เมตร จุดที่ 2
ยาวรวม 28 เมตร และปายโครงการ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.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.

ลําดับที่

สถานที่

1,250,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการทองเที่ยว
7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

คาออกแบบโครงการกอสราง เพื่อจายเปนคาออกแบบโครงการกอสราง
และปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ และปรับปรุงภูมิทัศน
อนุสรณสถานวีรกรรมทุง
บริเวณอนุสรณสถานวีรกรรมทุงสัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์
รวม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองชาง

100,000 อบต.สัมฤทธิ์

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.

ลําดับที่

สถานที่

100,000
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แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
8.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

1

กอสรางอาคาร
อเนกประสงคศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลสัมฤทธิ์ (บานซึม)

เพื่อจายเปนคากอสรางอาคารอเนกประสงคศนู ยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ (บานซึม)
ดําเนินการ กอสรางโรงอาหาร กั้นหองเก็บของ และที่
แปรงฟนเด็ก พื้นที่กอสรางไมนอยกวา 128 ตารางเมตร
ฐานราก เสา พื้น เปนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงหลังคาเหล็ก
(โครงถัก) พรอมติดตั้งระบบไฟฟาและปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

2

กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็ก เพื่อจายเปนคากอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
เล็กองคการบริหารสวน
บริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ (บานทาแดง)
ตําบลสัมฤทธิ์ (บานทาแดง) ดําเนินการกอสรางรั้ว ดานขางและดานหลัง ความยาวไม
นอยกวา 170 เมตรกอสรางรั้วเสาคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ
หลอเทคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และปายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

งบประมาณ

ดําเนินการ

ดําเนินการ
500,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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ลําดับที่

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

350,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
เพื่อจายเปนคากอสรางหลังคาสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์ (บานทาแดง)
ดําเนินการกอสรางหลังคาสนามเด็กเลน
ฐานรากและเสา คสล. หลังคาโคง โครงหลังคาเหล็ก
มุงดวยแผนเมทัลชีท และงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
250,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

กอสรางหลังคาสนามเด็ก
เลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล
สัมฤทธิ์ (บานทาแดง)

4

ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนา
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สัมฤทธิ์ เด็กเล็ก อบต.สัมฤทธิ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

5

จัดงานวันเด็กแหงชาติ

150,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินโครงการวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ

พ.ศ. 2563
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3

พ.ศ. 2562

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
6

โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม
1.เพื่อจายเปนคาสําหรับสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 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

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
1,012,630 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

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

45

2. เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลสัมฤทธิ์ อัตรามื้อละ 20
บาท/คน

2,264,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
-สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สัมฤทธิ์ จํานวน 131 คน
-โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลสัมฤทธิ์ จํานวน 566 คน

1,335,592

7

จัดซื้อคาอาหารเสริม (นม)

8

อบรมคณะกรรมการ
เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรม
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก คณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เล็ก
รวม

50,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองการศึกษา

6,012,222

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
8.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
300,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดาน สาธารณสุข อุดหนุน
งบประมาณในการดําเนินงานโครงการฯ ตามที่
หมูบานในตําบลสัมฤทธิ์เสนอเขามา (หมูบานละ
20,000 บาท)

2

ปองกันโรคไขเลือดออก

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกัน
โรคไขเลือดออก เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาจัดสถานที่จัดงาน ฯลฯ

150,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

3

ระบบการแพทยฉุกเฉิน
ตําบลสัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการระบบ
การแพทยฉุกเฉินตําบลสัมฤทธิ์ เชน อุดหนุนหรือ
เปนคาชดเชยใหแกผูปฏิบัติการ ฯลฯ

465,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ
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1

พ.ศ. 2562

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

4

สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย
ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธานศาสตราจารยดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัด
สถานที่จัดงาน ฯลฯ

5

อบรมแกนนําสุขภาพตําบล เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการอบรมแกน
สัมฤทธิ์
นําสุขภาพตําบลสัมฤทธิ์

100,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

6

จัดสรรเงินทุนสบทบกองทุน เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพระดับ ระดับทองถิ่นไมนอยกวารอยละตามประกาศ
ทองถิ่นของ อบต.สัมฤทธิ์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง
การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ.2561 หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
กําหนด

300,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

ดําเนินการ

ดําเนินการ
150,000 อบต.สัมฤทธิ์ กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ. 2562
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รวม

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

1,465,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
8.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองชาง

ตอเติมอาคารโรงเรียน
ผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนคาตอเติมอาคารโรงเรียนผูสูงอายุ
ดําเนินการ
กอผนังหองรอบตัวอาคารทั้งหมดฉาบปูนเรียบ
ทาสี ปูกระเบื้องพื้นติดตั้งฝาเพดานในและนอก
อาคาร ติดตั้งหนาตางอลูมิเนียม
พรอมเหล็กดัดและงานปายโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด

500,000 อบต.สัมฤทธิ์

2

ฝกอบรมเด็กและเยาวชน
ตําบลสัมฤทธิ์

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ฝกอบรมเด็กและเยาวชนตําบลสัมฤทธิ์ เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่
คาพาหนะ คาเครื่องขยายเสียง คาอุปกรณ
ประกอบการอบรม ฯลฯ

20,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
และสังคม

3

ฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ผูสูงอายุ
ฝกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เชน คา
วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คา
เครื่องขยายเสียง คาอุปกรณประกอบการอบรม
ฯลฯ

350,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
และสังคม

พ.ศ. 2563
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1

พ.ศ. 2562

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

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

4

ฝกอบรมสรางงานสรางอาชีพ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ
ฝกอบรมสรางงานสรางอาชีพ เชน คาวิทยากร
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่
คาพาหนะ คาเครื่องขยายเสียง คาอุปกรณ
ประกอบการอบรม ฯลฯ

5

สายใยรักครอบครัวสูผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสายใย
รักครอบครัวสูผูสูงอายุ เชน คาวิทยากร คาอาหาร
คาเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาเครื่องขยายเสียง
คาอุปกรณประกอบการอบรม ฯลฯ

6

อบรมการดูแลผูพิการและ
ผูสูงอายุ

รวม

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองสวัสดิการ
และสังคม

30,000 อบต.สัมฤทธิ์

100,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
และสังคม

10,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
และสังคม

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม
การดูแลผูพิการและผูสูงอายุ เชน คาวิทยากร
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาเชาสถานที่ คาเครื่อง
ขยายเสียง คาอุปกรณประกอบการอบรม ฯลฯ

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

1,010,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
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. 2563
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1

ดําเนินการ
กองการศึกษา

พ.ศ. 2562

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

800,000

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลสัมฤทธิ์
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
8.5 แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

หนวย

ดําเนินการ

ดําเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 1,700
คน จํานวน 12 เดือน

15,000,000 อบต.สัมฤทธิ์

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการที่ไดจดทะเบียน
คนพิการ จํานวน 350 คน
จํานวน 12 เดือน

4,300,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
สังคม

3

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 3 คน
โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500
บาทตอเดือนจํานวน 12 เดือน

30,000 อบต.สัมฤทธิ์

กองสวัสดิการ
สังคม

4

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

547,423 อบต.สัมฤทธิ์

กองชาง

รวม

19,877,423

พ.ศ. 2563
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1

พ.ศ. 2562

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

ภาคผนวก

