ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนการดาเนินงาน
สาหรับแผนการดาเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงแผนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจาก
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี แล้วนั้น
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงได้จัดทาแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ
2564 นี้ขึ้น หลังจากการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลในปีงบประมาณ 2564 และการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบในการดาเนินงาน พิจารณาและกาหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ ตอบสนองต่อการทางานเพื่อพัฒนาตาบลให้ก้าวหน้า และสามารถบ่งชี้ความสาเร็จของแผนได้อีก
ทางหนึ่ง

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

ส่วนที่
1.1
1.2
1.3
1.4

1
บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

ส่วนที่ 2
2.1 บัญชีสรุปงบหน้าแผนการดาเนินงาน (ผด 1)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้า
2.2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
2.2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
2.2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หน้า
1
1
2
3
4 -5
6-7
8-20
21-31
32-51

1

บทนำ
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการ
ตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการ
ดาเนิ นงาน เสนอคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดาเนิ น งาน แล้วเสนอผู้ บริห ารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ ปิดประกาศแผนการ
ดาเนิน งานภายในสิบ ห้าวันนั บแต่วัน ที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 “ข้อ 17 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ที่ ป ระกาศใช้ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
ภายใต้ กฎหมายดั งกล่ าว องค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเขาน้ อ ย จึงได้ด าเนิ น การจัดท า
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความ
ชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น มี ก ารประสานและบู ร ณาการการท างานกั บ หน่ ว ยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้ การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้ น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทาแผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผนกำรดำเนินงำน
(1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(2) เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการดาเนิ น งานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์ การ
บริหารส่วนตาบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
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(3) เพื่ อ ให้ มี ก ารประสานและบู ร ณาการการท างานกั บ หน่ ว ยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้ การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้ น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
ขั้นตอนในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
จำกขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่าง ฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น
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ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ดาเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดาเนินงานพัฒนาจังหวัด/อาเภอ หรือกิ่ง
อาเภอ แบบบูรณาการ
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศแผนกำรดำเนินงำน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนาร่างแผนการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดาเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดาเนินงาน (องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย) ประจาปี 2564
เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชน ได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในปีนั้น

ผด 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ
ที่ดำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ หน่วยดำเนินกำร
ทั้งหมด

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

6.00

3.73

538,000.00

2.07

6.00

3.73

538,000.00

2.07

2.1 แผนงานเคหะชุมชน

-

-

-

-

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-

-

-

-

-

-

-

-

39.00

24.22

4,483,070.00

17.24

สานักปลัด

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

8.00

4.97

221,000.00

0.85

สานักปลัด

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

4.00

2.48

108,000.00

0.42

สานักปลัด

3.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

5.00

3.11

120,000.00

0.46

สานักปลัด

56.00

34.78

4,932,070.00

18.97

9.00

5.59

442,500.00

1.70

รวม

กองช่าง

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ำ

รวม
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ประเพณีวัฒนธรรม
และกำรส่งเสริมอำชีพ
3.1 แผนงานการศึกษา

รวม
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
4.1 แผนงานสาธารณสุข

สานักปลัด
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ผด 01

บัญชีสรุปจำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ

จำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ
ที่ดำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด

จำนวนงบประมำณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมำณ หน่วยดำเนินกำร
ทั้งหมด

4.2 แผนงานงบกลาง

5.00

3.11

5,973,300.00

22.97

ทุกสานัก/กอง

4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.00

0.62

60,000.00

0.23

สานักปลัด

4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

10.00

6.21

795,000.00

3.06

สานักปลัด

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.00

1.86

182,000.00

0.70

ทุกสานัก/กอง

10.00

6.21

245,000.00

0.94

สานักปลัด

38.00

23.60

7,697,800.00

29.61

3.00

1.86

420,000.00

1.62

ทุกสานัก/กอง

34.00

21.12

9,000,560.00

34.62

สานักปลัด/กองคลัง

1.00

0.62

240,000.00

0.92

กองช่าง

11.00

6.83

1,285,180.00

4.94

กองช่าง

5.5 แผนงานงบกลาง

5.00

3.11

826,390.00

3.18

ทุกสานัก/กอง

5.6 แผนงานการพาณิชย์

7.00

4.35

1,060,000.00

รวม

61.00

37.89

12,832,130.00

49.35

รวมทั้งสิ้น

161.00

100.00

26,000,000.00

100.00

4.6 แผนงานการเกษตร
รวม
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.3 แผนงานเคหะชุมชน
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

4.08 กองช่าง/กองคลัง
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่
1 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

2 ค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่าk) งาน

กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง กรณีอื่นที่ไม่ใช่อาคาร เช่นถนน เซ้ฯต์รบรอง
แบบ แก้ไขแบบ
-เพื่อเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า k)

ก่อสร้างสาธารณูปการ
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 สาย
บ้านนางระเบียบ มาศิริ

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร (ไหล่
ทางหินคลุก เกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ 0.50 เมตร)
ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
20,000 ตาบลเขา กองช่าง
น้อย
5,000 ตาบลเขา
น้อย

173,000 หมู่ที่ 1

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.

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างพืน้ ฐาน)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

กองช่าง
กองช่าง
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4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านปรางค์น้อย หมู่ที่ 1 สาย
บ้านนายทิพ เอสันเทียะ ถึงบ้านนาง
หงษ์ทอง เมืองศรี
5 ค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่าk) งาน

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร (ไหล่
ทางหินคลุก เกลี่ยปรับแต่งกว้างข้างละ 0.50 เมตร)
ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01
-เพื่อเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้าง (ค่า k)

ก่อสร้างสาธารณูปโภค
6 ค่าออกแบบ/การจ้างออกแบบ

- เพื่อเป็นค่าจ้างออกแบบ การรับรองแบบ หรือการจ้าง
เอกชนเพื่อรบรองแบบการก่อสร้าง เฉพาะงานก่อสร้าง
อาคาร การแก้ไขแบบ

325,000 หมู่ที่ 1

5,000 ตาบลเขา
น้อย

กองช่าง

กองช่าง

10,000 อบต.เขาน้อย กองช่าง
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ผด 02

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
ศพด.เขำน้อย สำนักปลัด
1 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กอนุบำลและปฐมวัย 1
449,160
พนักงำนส่วนตำบล

ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรำ จำนวน 12 เดือน

2 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 1
อัตรำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป 4 อัตรำ จำนวน 12 เดือน

860,400 ศพด.เขำน้อย สำนักปลัด

3 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงทั่วไป จำนวน 4
อัตรำ

48,000 ศพด.เขำน้อย สำนักปลัด

4 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอก
เวลำรำชกำร

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ตำม
คำสั่งหรือที่ได้รับมอบหมำย

5,000 ศพด.เขำน้อย สำนักปลัด

5 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
ตำบลและผู้บริหำร

20,000 ศพด.เขำน้อย สำนักปลัด
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำทำสำเนำ ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ
6 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
50,000 ศพด.เขำน้อย สำนักปลัด
หรือเข้ำปกหนังสือและเอกสำรต่ำง ๆ ของ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตำบลเขำน้อย เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลกำรดำเนินงำนของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กตำบลเขำน้อย เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนต่ำง ๆ
ในกำรฝึกอบรมสัมนำสำหรับพนักงำนจ้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
(ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก)

7 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำม
ปลอดภัย

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 1
อัตรำ

72,000 ศพด.เขำน้อย สำนักปลัด

8 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม วัสดุที่มีลักษณะสภำพ
ไม่คงทนถำวร หรือตำมปกติมีอำยุใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพในระยะเวลำอันสั้น

10,000 ศพด.เขำน้อย สำนักปลัด
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ผด 02

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
1 โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายใน- -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก
10,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเขาน้อย
ตาบลเขาน้อย

35,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด

3 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
ประชุมผู้ปกครอง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศนักเรียน ประชุม
ผู้ปกครอง

5,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กิจกรรม
ประกอบอาหารอย่างง่าย , กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

2,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด

5 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

5,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

10,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
7 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านความ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ด้านความ
30,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
ปลอดภัยสาหรับเด็กเล็ก
ปลอดภัยสาหรับเด็กเล็ก
8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ดังรายการต่อไปนี้
1.ค่าอาหารกลางวัน ศพด.เขาน้อย 347,900 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว ศพด. 120,700 บาท
3.ค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-5 ปี) 8,000 บาท
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน (อายุ 3-5 ปี) 8,000 บาท
5. ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) 12,000 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี) 17,200 บาท

9 วัสดุสานักงาน

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น

513,800 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด

40,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะสภาพไม่คงทนถาวร
10 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
3,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น

11 วัสดุงานบ้านงานครัว

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น

50,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด

12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะสภาพไม่คงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น

3,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด

13 วัสดุคอมพิวเตอร์

-รายจ่ายเพื่อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพในระยะเวลาอันสั้น

14 วัสดุก่อสร้าง
15 ค่าไฟฟ้า

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย และอาคารต่าง ๆ

10,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด

5,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
120,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
16 ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
17 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

18 ค่าอาหารเสริมนม

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริมนม ดังรายการต่อไปนี้
1.ค่าอาหารเสริมนม รร.บ้านปรางค์น้อย 224,200 บาท
2.ค่าอาหารเสริมนม รร.บ้านเหวตาบัว 388,990 บาท
3.ค่าอาหารเสริมนม ศพด. อบต.เขาน้อย 146,520 บาท

19 ครุภัณฑ์สานักงาน

-เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ประตู 2 บาน จานวน 2 ตู้

11,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
759,710 รร.บ้าน
กองคลัง
ปรางค์น้อย,
รร.บ้านเหว
ตาบัว, ศพด.
เขาน้อย
11,000 ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
20 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน -เพื่ออุดหนุนกิจการโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
1,280,000 ร.ร.บ้าน
กองคลัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดสรรให้
เด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านปรางค์
น้อย จานวน 468,000 บาท 2) โรงเรียนบ้านเหวตาบัว จานวน
812,000 บาท

21 โครงการศูนย์สามวัย สานสายใยใส่
กระทง
22 โครงการป้องกันเด็กจมน้า
23 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
24 โครงการนิเทศภายใน
25 โครงการปัจฉิมนิเทศ
26 โครงการไหว้ครู
27 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
28 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยะ
ธรรม (การละเล่นแบบไทย)

ปรางค์น้อย
และ ร.ร.บ้าน
เหวตาบัว

-เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้มีกิจกรรมทาร่วมกัน

-

ศพด.เขาน้อย สานักปลัด

-เพื่อให้ความรู้เรื่องน้า การจมน้า ภัยจากน้า แก่เด็ก
-เพื่อส่งเสริมให้ความสาคัญกับเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
-เพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ข่าวสารของหน่วยงาน
-วันแห่งความภาคภูมิใจกับความสาเร็จขั้นต้น
-การแสดงออกถึงความรักเคารพต่อคุณครู
-การเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
-การเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

-

ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
29 โครงการวันแม่แห่งชาติ
-การแสดงออกถึงความรัก และรู้คุณมารดา
ศพด.เขาน้อย สานักปลัด
30 โครงการวิจัยในชั้นเรียน
-เพื่อศึกษาวิจัยในชั้นเรียน
-
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ผด 02

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่กาหนดระดับ)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
1 โครงการค่ายคุณธรรม - จริยธรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการค่ายคุณธรรม - จริยธรรมสาหรับ
60,000 รร.บ้าน
กองคลัง
ปรางค์น้อย ,
สาหรับนักเรียน
นักเรียน ของโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย และโรงเรียนบ้านเหว
โรงเรียนบ้าน
ตาบัว (โรงเรียนละ 30,000)
เหวตาบัว
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ผด 02

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
1 โครงการจัดกิจกรรมการรา
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการราบวงสรวง
13,000 วงเวียนพระ สานักปลัด
บวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์ ถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
นารายณ์ จ.
มหาราช
ลพบุรี
2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
และวันผู้สูงอายุ ประจาปี 2564
วันผู้สูงอายุ ประจาปี 2564

50,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

3 โครงการเนื่องในวันคล้ายวันพระ
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร

30,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

4 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

30,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.1 ด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
5 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
30,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง
ชนนีพันปีหลวง
6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา -เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

30,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

7 โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
สุข

10,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

8 โครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ เพื่อสนับสนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
นารายณ์มหาราช ประจาปี 2564 มหาราช ประจาปี 2564

28,000 อบต.เขาน้อย กองคลัง
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ผด 02

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.2 การส่งเสริมอาชีพเพิม่ รายได้แก่ประชาชน
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
1 โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ใน เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
20,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
ทางานช่วงปิดภาคเรียน ฤดูร้อน เพื่อสร้างรายได้ให้แกนักเรียน
ระหว่างปิดภาคเรียน
นักศึกษา และลดรายจ่ายผู้ปกครอง /นักเรียน นักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
3 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรม

ผู้สูงอายุตาบลเขาน้อย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้กับประชาชนตาบล
เขาน้อย

20,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ตาบลเขาน้อย

20,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

4 โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถรับส่งเพื่อสงเคราะห์

48,000 ต.เขาน้อย

สานักปลัด

เด็กเล็กองค์การาบริหารส่วนตาบลเขา นักเรียนยากจนของ ศพด.เขาน้อย
น้อย
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ผด 02

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการส่งเสริมอาชีพ
3.2 การส่งเสริมอาชีพเพิม่ รายได้แก่ประชาชน
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
1 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มแปรรูปสินค้า
30,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
สินค้าทางการเกษตรสินค้าภูมิปัญญา ทางการเกษตรสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าหนึ่งตาบล
ท้องถิ่นและสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง
หนึ่งผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
2 โครงการสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มผลิตของ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนจัดตั้งกลุ่มผลิตของใช้ใน
ใช้ในครัวเรือน
ครัวเรือน

10,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

30,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

30,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

5 โครงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการ
การว่างงาน หรือทามาหากินของ
ว่างงาน หรือทามาหากินของประชาชน
ประชาชน

20,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 ด้านสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

ที่
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าปวยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จานวน 2
ราย ๆ ละ 5,000 บาท / เดือน

2 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุน่
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
120,000 ต.เขาน้อย สานักปลัด

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.

ลาดับ

5,000 ต.เขาน้อย สานักปลัด
20,000 ร.ร.บ้าน
สานักปลัด
ปรางค์น้อย
และ ร.ร.
บ้านเหวตา
บัว
80,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการรณรงค์ การกาจัดลูกน้ายุงลาย
การป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

50,000 ต.เขาน้อย

สานักปลัด

6 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้ -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้
สัมผัสอาหาร
สัมผัสอาหาร

10,000 ต.เขาน้อย

สานักปลัด
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 ด้านสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

ที่
กิจกรรม
7 โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเอดส์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาโรคเดอส์

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
20,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

8 โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุข

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข

100,000 ตาบลเขา
น้อย

9 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-เพื่ออุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1-5 หมู่บ้านละ 7,500 บาท

37,500 หมู่ที่ 1 - 5 สานักปลัด

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.

ลาดับ

สานักปลัด

442,500
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดของโครงการ/

ที่
กิจกรรม
1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
(สปสช.) องค์การบริหารส่วนตาบล (สปสช.) ปี 2563 สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากงบประมาณที่
ได้รับจาก สปสช.ในปีงบประมาณที่แล้วมา
เขาน้อย

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
138,700 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

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.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 ด้านสาธารณสุข
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม

138,700
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดของโครงการ/

ที่

กิจกรรม
1 โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเอต่ดต้านการใช้ยาเสพ
ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) ใน
ติดในนักเรียน (D.A.R.E) ในประเทศไทย
ประเทศไทย

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
12,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ

-อุดหนุนอาเภอลาสนธิ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของอาเภอลาสนธิ

50,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายใน
ตาบลเขาน้อย

120,000 ม. 1 บ้าน สานักปลัด
ปรางค์น้อย

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.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 แผนงานสร้างความเข้มของของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม

182,000
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่
1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาท้องถิ่น

กิจกรรม
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่น

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
60,000 อบต.กุดตา สานักปลัด
เพชร

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.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.3 การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

60,000
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

ที่
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ผู้
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสิทธิที่จะได้รับ
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย พปพร.

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
45,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตาม
คาสั่งหรือที่ได้รับมอบหมาย

5,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบที่
เบิกได้

5,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

4 โครงการจัดหน่วยบริการกู้ชีพกู้ภัยใน
ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหน่วยบริการกู้ชีพกู้ภัยใน
ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน

100,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล

30,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

300,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

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.

ลาดับ
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

ที่
กิจกรรม
7 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
8 โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉิน

9 โครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ขับขี่ปลอดภัย
10 วัสดุเครื่องดับเพลิง
-เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
250,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

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.

ลาดับ

20,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
10,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
30,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
795,000

27

ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จราจร เช่น กรวย ป้ายหยุด
ตรวจ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
3,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

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.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม

3,000
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
4,685,600 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

1,104,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการในโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์

42,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

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.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

5,831,600
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียดของโครงการ/

ที่

กิจกรรม
1 การสารวจดินในพื้นที่การเกษตรตาบล -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการสารวจดินในพื้นที่ทาการเกษตร
เขาน้อย
ภายในตาบลเขาน้อย
2 โครงการการคัดเลือกพันธุ์พืชต้านทาน -เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการการคัดเลือกพันธุ์พืชต้านทาน

โรคและแมลงเพื่อความเหมาะสมใน
การผลิตพืชภายในตาบล
3 โครงการทดลองประสิทธิภาพในการ

จัดการศัตรูพืช
4 โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้าง

ความมั่นคงทางอาหาร
5 โครงการฝึกอบรมการจัดการศัตรูพืช

อย่างถูกต้องและเหมาะสม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

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.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมเกษตร)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม

ดาเนินการ ดาเนินการ
5,000 ตาบลเขา สานักปลัด
น้อย
สานักปลัด

โรคและแมลงเพื่อความเหมาะสมในการผลิตพืชภายในตาบล

35,000 ตาบลเขา
น้อย

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทดลองประสิทธิภาพในการจัดการ
ศัตรูพืช

35,000 ตาบลเขา
น้อย

สานักปลัด

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร

20,000 ตาบลเขา
น้อย

สานักปลัด

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดการศัตรูพืชอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

20,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
115,000
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ที่

กิจกรรม
1 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปกป้องไฟป่า
ปกป้องไฟป่า
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
4 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษา

ป่าชุมชนเขาซับแกงไก่ อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (อุดหนุน
กิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์)
5 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนว

พระราชดาริ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

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.

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้)
ล้าดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/

ด้าเนินการ ด้าเนินการ
20,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ

50,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

-เพื่ออุดหนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าชุมชน
เขาซับแกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

50,000 หมู่ที่ 5
บ้านลานา
เขียว

กองคลัง

เพื่อเป็นโครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดาริในพืนที่
ตาบลเขาน้อย

10,000 ต.เขาน้อย

สานักปลัด

130,000
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ผด 02

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
-เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ทาหน้าที่เป็นกรรมการในการ
100,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
เลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
1 ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและเลือกตั้ง -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร
2 ซ่อมผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ ท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย
3

โครงการประชาคมเพื่อจัดทาแผน
ท้องถิ่น

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผน
ท้องถิ่น

300,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

20,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
420,000
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

ที่
1

กิจกรรม
ค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิก -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เงินค่าตอบแทนประจา
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่ง และเงินตอบแทนพิเศษ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

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.

ลาดับ

286,800 อบต.เขาน้อย นายก อบต

2 คน จานวน 12 เดือน
1 คน จานวน 12 เดือน

311,520

รองนายกฯ

134,640

ประธานสภาฯ

1 คน จานวน 12 เดือน

110,160

รอง
ประธานสภาฯ

8 คน จานวน 12 เดือน

691,200

สมาชิกสภาฯ

1 คน จานวน 12 เดือน

86,400

เลขานุการ
นายก อบต.

1 คน จานวน 12 เดือน

86,400

เลขานุการ
สภาฯ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,707,120 บาท
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

ที่

2

กิจกรรม
เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของ สานักงานปลัด เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วน
พนักงานส่วนตาบล
ตาบล จานวน 9 อัตรา จานวน 12 เดือน

งบประมาณ

3,836,520

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

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.

ลาดับ

อบต.เขาน้อย สป. ,กองคลัง

กองคลัง เพือ่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่ วนตาบล 4

ตาแหน่ ง จานวน 4 อัตรา จานวน 12 เดือน
-เงินประจาตาแหน่งพนักงานส่วนตาบล (สานักปลัด, กอง
คลัง) จานวน 12 เดือน

168,000

อบต.เขาน้อย สป. ,กองคลัง

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,004,520 บาท
เงินพิ่มการครองชีพพนักงานส่วน
3 ตาบลและเงินเพิ่มพิเศษปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล

4

ค่าจ้างลูกจ้างประจา

สานักงานปลัด และกองคลัง เพือ่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพและ

147,900 อบต.เขาน้อย สป. ,กองคลัง

เงินเพิม่ พิเศษพนักงานส่วนตาบล จานวน 12 เดือน
กองคลัง เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจา จานวน 12

218,280

กองคลัง

เดือน
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

ที่

กิจกรรม
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ สานักงานปลัดและกองคลัง เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทน
และพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา
5
พนักงานจ้างทัว่ ไป จานวน 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา จานวน
12 เดือน
เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานจ้างตาม สานักงานปลัดและกองคลัง เพือ่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพ
6 ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทัว่ ไป 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 3 ตาแหน่ง 3 อัตรา จานวน 12 เดือน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น สานักงานปลัด เพือ่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
7 ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
เป็ นกรณี พิเศษ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

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.

ลาดับ

811,080 อบต.เขาน้อย สป. ,กองคลัง

47,460 อบต.เขาน้อย สป. ,กองคลัง

20,000 อบต.เขาน้อย สานักงาน
ปลัด

ท้องถิ่น

กองคลัง เพือ่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ น

40,000

กองคลัง

กรณี พิเศษ และผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจ
งานจ้าง หรื อควบคุมงานก่อสร้าง
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 60,000 บาท

35

ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

ที่
8

9

10

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

สวัสดิการค่าเช่าบ้าน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
สานักงานปลัด เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ ตามคาสั่งหรื อที่ได้รับมอบหมาย
กองคลัง เพือ่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอก
เวลาราชการ ตามคาสั่งหรื อที่ได้รับมอบหมาย
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 56,000 บาท
สานักงานปลัดเพือ่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่ วนตาบลผูม้ ีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
กองคลัง เพือ่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วน
ตาบลผูม้ ีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 57,600 บาท
สานักงานปลัด เพือ่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่ วนตาบลและผูบ้ ริ หาร
กองคลัง เพือ่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่ วนตาบล
รวมงบประมาณทั้งสิ้ น 17,400 บาท

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

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.

ลาดับ

10,000 อบต.เขาน้อย สานักงาน
ปลัด
40,000

กองคลัง

57,600 อบต.เขาน้อย สานักงาน
ปลัด
60,000

กองคลัง

8,400 อบต.เขาน้อย สานักงาน
ปลัด
15,800

กองคลัง
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

ที่
11

กิจกรรม
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ วารสารท้องถิ่น
นิตยสาร หนังสืออื่นๆ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทาสาเนา หรือถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

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.

ลาดับ

238,000 อบต.เขาน้อย สานักงาน
ปลัด
50,000

กองคลัง

หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลเขาน้อย
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซักฟอกผ้าม่าน ผ้าประดับตกแต่งงานพิธีของ
ห้องประชุม และอาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตักสิ่งปฏิกูลให้กับที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาน้อย
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณา และเผยแพร่ สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณา และเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด
การแข่งขัน เช่น กิจกรรมตามนโยบายของอาเภอและจังหวัด
และอื่น ๆ
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

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.

ลาดับ

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึก
อบรมและสัมมนา สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ค่าจ้างเหมาบริการ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการจัดทาเว็บไซต์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาน้อย

20,000

สานักปลัด

-จ้างเหมาบริการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลการ
ดาเนินงานของกองคลัง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ใบปลิว แผ่น
ป้าย วารสาร หนังสือ เป็นต้น
-เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาน้อย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 308,000 บาท

38

ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี -เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตาม
12 การ

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

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.

ลาดับ

30,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

กฏหมายหรือตามระเบียบฯ
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ

13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ

100,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
30,000

กองคลัง

การเข้ารับการอบรมสัมมนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 130,000 บาท
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารและการปฏิบัติงานของ
14 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย
พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นาชุมชน และ
กลุ่มสตรี แม่บ้าน

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศของคณะผู้บริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้นาชุมชน และกลุ่มสตรี แม่บ้าน
โดยจ่ายเป็นค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเลี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าวัสดุ ค่าของขวัญ ของที่
ระลึก ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

300,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

15 ค่าบารุงรักษาและค่าซ่อมแซม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ต้งามปกติ
รวมงบประมาณทั
สิ้น 90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

80,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
กองคลัง
10,000
80,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 140,000 บาท

60,000

16 ค่าวัสดุสานักงาน

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.

ลาดับ

กองคลัง
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

ที่
17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

18 วัสดุงานบ้านงานครัว

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

19 วัสดุก่อสร้าง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

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.

ลาดับ

5,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

70,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

5,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

60,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

ที่
21 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

22 วัสดุการเกษตร

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

23 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,000 บาท

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

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.

ลาดับ

157,800 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

5,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

10,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

3,000

กองคลัง
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

ที่
24 วัสดุคอมพิวเตอร์

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ

พ.ศ. 2564

50,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

กองคลัง
40,000
3,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

26 ค่าไฟฟ้า

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสานักงานองค์การ
บริหารส่วนตาบล และอาคารต่าง ๆ

237,600 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

27 ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย

5,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

28 ค่าบริการทางโทรศัพท์

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย

2,500 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

25 วัสดุอื่น ๆ

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.

ลาดับ
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ผด 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

ที่
29 ค่าบริการไปรษณีย์

กิจกรรม
-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ฯลฯ

ดาเนินการ ดาเนินการ

30 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

25,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

31 ครุภัณฑ์สานักงาน
32 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารประตู 2 บาน จานวน 2 ชุด
-เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงาน 1 เครื่อง
- เพื่อจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า 3 เครื่อง
รวม 24,500 บาท

11,000 อบต.เขาน้อย กองคลัง
17,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
7,500

33 อุดหนุนอาเภอลาสนธิ

-เพื่ออุดหนุนโครงการการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี
วัฒนธรรม อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี

35,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

34 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาสนธิ

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท.(สถานที่กลาง) อ.ลาสนธิ (สนง.
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ.ลาสนธิ) จ.ลพบุรี

25,000 อาเภอลาสนธิ อบต.ลาสนธิ

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.

ลาดับ

40,000 อบต.เขาน้อย สานักปลัด

44

ผด 02

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานเคหะชุมชน (งานกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
-เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเก็บขยะในพื้นที่ตาบลเขาน้อย
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
240,000 อบต.เขาน้อย กองช่าง
240,000
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
1 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของ -เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล จำนวน 2
732,360 อบต.เขำน้อย กองช่ำง
พนักงำนส่วนตำบล

2 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ

ตำแหน่ง 2 อัตรำ จำนวน 12 เดือน และเงินประจำตำแหน่ง
จำนวน 1 อัตรำ 12 เดือน

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงภำรกิจ จำนวน 1
อัตรำ พนักงำนจ้ำงทั่วไป จำนวน 1 อัตรำ จำนวน 12
เดือน

263,880 อบต.เขำน้อย กองช่ำง

3 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง

-เพื่อจ่ำยเป็นเงินเพิ่มต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
และพนักงำนจ้ำงทั่วไป

15,540 อบต.เขำน้อย กองช่ำง

4 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ

-พื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ตำมคำสั่งหรือที่ได้รับมอบหมำย

5,000 อบต.เขำน้อย กองช่ำง

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลผู้มีสิทธิเบิก
ได้ตำมระเบียบฯ

36,000 อบต.เขำน้อย กองช่ำง

และพนักงำนจ้ำงทั่วไป

รำชกำร

5 สวัสดิกำรค่ำเช่ำบ้ำน
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วน
6 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
8,400 อบต.เขำน้อย กองช่ำง
ตำบล

7 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
กิจกรรมหรือผลกำรดำเนินงำนของกองช่ำงในรูปแบบต่ำง ๆ

60,000 อบต.เขำน้อย กองช่ำง

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดใน
เขตรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำน้อย
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียน ในกำรอบรมและ
สัมนำ สำหรับพนักงำน กองช่ำง
-เพื่อเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำรชั่วครำว

84,000

รวมทั้งสิ้น 144,000 บำท

8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร กำรเข้ำรับกำร
อบรมสัมนำของพนักงำนกองช่ำง

20,000 อบต.เขำน้อย กองช่ำง
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ผด 02

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
9 วัสดุสำนักงำน
-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน มีลักษณะโดยสภำพไม่
20,000 อบต.เขำน้อย กองช่ำง
คงทนถำวรหรือมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น
10 วัสดุก่อสร้ำง

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง มีลักษณะโดยสภำพไม่
คงทนถำวรหรือมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น

20,000 อบต.เขำน้อย กองช่ำง

11 วัสดุคอมพิวเตอร์

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ มีลักษณะโดยสภำพไม่
คงทนถำวรหรือมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น

20,000 อบต.เขำน้อย กองช่ำง

1,285,180
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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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.2 การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 แผนงานงบกลาง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
95,000 อบต.เขาน้อย กองคลัง
ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทน
2 กองทุนเงินทดแทน
3 เงินค่าตอบแทนรางวัลนาจับ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรางวัลนาจับผู้กระทาผิด
ผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายจราจรทางบก

4,200 อบต.เขาน้อย กองคลัง
5,000 สภ.ลาสนธิ กองคลัง

4 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

160,000 อบต.เขาน้อย กองคลัง

5 เงินสารองจ่าย

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจาเป็น ไม่มีงบอันใดจะเบิกจ่ายได้
หรือเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ

562,190 อบต.เขาน้อย สานักปลัด
826,390
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ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 การบริหารกิจการประปา
 แผนงานการพาณิชย์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม ของกิจการประปา
1 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
20,000 ตาบล
กองช่าง
หมู่บ้าน ให้ใช้งานได้ตามปกติ
เขานัอย
2 วัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

50,000 ตาบล
เขานัอย

กองช่าง

3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

5,000 ตาบล
เขานัอย

กองช่าง

4 วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น

80,000 ตาบล
เขานัอย

กองช่าง

5 ค่าไฟฟ้า (กิจการประปา)

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

750,000 ตาบล
เขานัอย

กองช่าง
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ต.ค.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.3 การบริหารกิจการประปา
 แผนงานการพาณิชย์
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ดาเนินการ
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครือ่ งสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า
6 ครุภัณฑ์การเกษตร
140,000 อบต.เขาน้อย กองช่าง
ขนาด 2 แรงม้า และขนาด 3 แรงม้า
เครื่องสูบน้าซับเมิสซิเบิ้ล
7 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้าประปา
หมู่บ้านภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
เขาน้อย

15,000 อบต.เขาน้อย กองช่าง

1,060,000
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
………………………………………………………………………………………….
อาศัยอานายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะประกาศใช้เป็น
แผนการดาเนินงานนั้น
บัดนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย จึงขอ
ประกาศใช้แผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

