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คำนำ
เนื่ องด้ว ยองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น จะต้องดำเนิ น การจัด ทำแผนการดำเนินงาน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ น (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการจัดทำแผนการดำเนิ น งานให้ ดำเนิ น การตามขั้น ตอน
ดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หน่ว ยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค รัฐ วิสาหกิจและ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ด ำเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ทำร่ า งแผนการ
ดำเนิ น งาน เสนอคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น (๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่าง
แผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกัน
และต้องปิ ดประกาศไว้อย่ างน้ อยสามสิ บวัน (๓) แผนการดำเนิ นงานให้ จัดทำให้ แล้ วเสร็จภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศใช้ งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภ าค รัฐวิส าหกิจ หรือหน่ วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิน่ ”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองจึงได้
ดำเนิ น การจั ด ทำแผนการดำเนิ น งาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้ น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
รายละเอี ย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นาและกิจ กรรมที่ ด ำเนิ น การจริงทั้ งหมดในพื้ น ที่ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานและบู รณาการการทำงานกับ หน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้ นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
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ส่วนที่ ๑
ที่มาของแผนการดำเนินงาน
๑. บทนำ
เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานให้
ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๑) คณะกรรมการสนั บสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภ าค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ทำร่ า งแผนการดำเนิ น งาน เสนอคณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ ข้อ ๒๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ มโดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่ าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ ดังนี้ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น “การขยาย
เวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น” ทั้งนี้ “โครงการ
พัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนิน การจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้
การพัฒ นาบรรลุ ตามวิ สั ย ทัศน์ ที่กำหนด ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔
ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี
งบประมาณนั้ น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตำบลรอบเมื องให้ มีความชัด เจนในการปฏิ บั ติ ม ากขึ้น มีก ารประสานและบู รณาการ
การทำงานกั บ หน่ ว ยงานและการจำแนกรายละเอี ย ดต่ างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่ อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
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๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
(๑) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
(๒) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น
(๓) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดทำร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หน่ว ยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภ าค รัฐ วิสาหกิจและ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ด ำเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ทำร่ า งแผนการ
ดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนิ นงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับ แต่วัน ที่ป ระกาศ เพื่อให้ ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่ างน้อย
สามสิบวัน
แผนการดำเนิ นงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ วันนับแต่วันที่ ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย
๑. บทนำ
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
๓. ขัน้ ตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

2

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
๒. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

3

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนา

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภิ าค

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ

เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

ปิดประกาศแผนการดำเนิน งานภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน ที่ประกาศ เพื่ อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ดำเนินการฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

4

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
(๑) ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมา
ขึน้ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๒) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ใช้เป็ น เครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้ การ
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

รวม

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14

26.92

3,551,000

20.34

กองช่าง

14

26.92

3,551,000

20.34
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แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.2 แผนงานการเกษตร

รวม

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1
2

1.92
3.84

100,000
40,000

0.57
0.22

กองสวัสดิการฯ
สำนักงานปลัด

3

5.76

140,000

0.79
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แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการพัฒนา
การศึกษา
๓.๑ แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.4 แผนงานสาธารณสุข

รวม

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10
1
6
๓

19.23
1.92
11.53
5.76

2,885,876
100,000
700,000
370,000

16.53
0.57
4.01
2.12

-กองการศึกษาฯ
-กองสวัสดิการฯ
-สำนักปลัด,กอง
คลัง
-สำนักปลัด

20

38.46

4,055,876

23.23
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แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จำนวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
4.๑ แผนงานการเกษตร
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

4
5
2
4

7.70
9.61
3.84
7.70

95,000
244,250
47,600
9,318,000

0.55
1.40
0.28
53.40

-สำนักปลัด
-สำนักปลัด
-สำนักปลัด,กอง
คลัง
-กองสวัสดิการ
สังคม

รวม

15

28.85

9,704,850

55.63

รวมทั้งหมด (ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์)

52

100

17,451,726

100

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
1

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ถนนลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 4
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,300 เมตร หนา 0.20 เมตร
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
1,690 ลบ.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

494,000

บ้านโนนสวาสดิ์
หมู่ที่ 4
บ้านใหม่น้ำพุ
หมู่ที่ 19

กองช่าง

ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่
7 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ฐาน 8.00 เมตร หนา 0.60
เมตร ยาว 1,600 เมตร
(แผนฯ61-65 หน้าที่ 55 ลำดับ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
ที่ 11)
8,400 ลบ.ม. พร้อมป้าย
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 127)
ประชาสัมพันธ์โครงการ

346,000

บ้านหนองโน
หมู่ที่ 7

กองช่าง

โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
พร้อมเกรดบดอัด หมู่ที่ 4
ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ 4,
หมู่ 19 จากสามแยกที่นา
นายเดชา โป๊ะประนม ถึง
ที่นานายสำรวย พลเยีย่ ม

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(แผนฯ61-65 แก้ไขครั้งที่
3/63 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 126)

2

โครงการก่อสร้างถนนยก
ร่องพูนดิน หมู่ที่ 7 จากแยก
ที่นานายหนา แวงวรรณ ถึง
ที่นายมี มาโยธา
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
3

4

โครงการ
โครงการขยายถนนพร้อมลง
ลูกรังผิวจราจรเกรดบดอัด หมู่ที่
8 จากบ้านนางยุวพา เมฆกก
ตาล ถึง สามแยกที่ไร่นายล้วน
อุดคำ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ขยายถนนพร้อมลงลูกรังผิว
จราจรเกรดบดอัด หมู่ที่ 8
ขยายไหล่ทาง 2 ข้าง กว้าง
เฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร ดิน
ถมสูง0.80 เมตร ระยะทาง
(แผนฯ 61-65 แก้ไขครั้งที่ 3/63
550 เมตร ปริมาตรดินถม
หน้าที่ 4 ลำดับที่ 3)
ไม่น้อยกว่า 1,100 ลบ.ม.
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 129)
ลงลูกรังกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 900 เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 877.50 ลบ.ม.
โครงการลงลูกรังเพื่อปรับผิว
ลูกรังเพื่อปรับผิวจราจร
จราจรพร้อมเกรดบดอัด หมู่ที่ พร้อมเกรดบดอัด หมู่ที่ 11
11 ต่อจากถนนลูกรังเดิมไร่นาย ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง
คำแสง โพธิ์สุข ถึง ไร่นางนิ่ม
4.00 เมตร ระยะทาง
โพธิ์ศิริ
1,075 เมตร หนา 0.20
(แผนฯ 61-65 แก้ไขครั้งที่ 3/63
เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4)
กว่า 1,180 ลบ.ม.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

229,000

บ้าน
หนองโน
หมู่ที่ 8

กองช่าง

343,000

บ้านกุดนาดี
หมู่ที่ 11

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 128)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5

โครงการลงลูกรังพร้อมเกรด ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4.00
บดอัด ถนนสายคำบอน
เมตร หนา 0.20 เมตร
เบี้ยว บ้านกกโพธิ์ หมู่ที่ 12 ระยะทาง 1,100 เมตร ปริมาตร
(แผนฯ 61-65 แก้ไขครั้งที่
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,144 ลบ.ม.
3/63 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 5)
พร้อมปรับเกรดบดอัด พร้อมป้าย
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 128)
ประชาสัมพันธ์โครงการ

323,000

บ้านกกโพธิ์
หมู่ที่ 12

กองช่าง

6

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
13 จุดที่ 1 แยกถนน
คอนกรีตเดิม ถึง บ้าน
นางสาววนิดา โพธิ์ชัย

175,000

บ้านหนอง
โน
หมู่ที่ 13

กองช่าง

(แผนฯ 61-65 แก้ไขครั้งที่
3/63 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 6)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 129)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 83 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า 332.00 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ
ละ กว้าง 0.30 เมตร
หนา 0.20 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
7

โครงการ
โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัว
ยู หมู่ที่ 14 ต่อจากร่อง
ระบายน้ำเดิมสามแยกบ้าน
นางคาน บุตรชา ถึง ร่อง
ระบายน้ำเดิม
บ้านนางใจ พันธ์สีมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ขนาดความกว้างภายในไม่น้อย
กว่า 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร ยาว 72.00
เมตร พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

180,000

บ้านโพธิ์ไทร
ทอง หมู่ 14

กองช่าง

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ฐาน
6.00 เมตร ระยะทาง 630 เมตร
หนา 0.60 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 6
ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

126,000

บ้านหนอง
ลุมพุก

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(แผนฯ 61-65 แก้ไขครั้งที่
3/63 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 7)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 129)

8

โครงการก่อสร้างถนนดินถม
ขนย้าย หมู่ที่ 18 จากไร่
นายประมวล ถึง ไร่นางมะลิ
อรัญแล เชื่อมต่อตำบลกก
โพธิ์
(แผนฯ 61-65 แก้ไขครั้งที่
3/63 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 8)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 130)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
9

10

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬาดินขุดขนย้าย
ดินขุดขนย้าย ถมตามจุดที่ ถมตามจุดที่ อบต.รอบเมือง
อบต.รอบเมือง กำหนด
กำหนดระยะทางไม่เกิน 1
(แผนฯ 61-65 แก้ไขครั้งที่
กิโลเมตร จำนวนพื้นที่ 9,900
1/63 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 5)
ตร.ม. ปริมาตรดินขุดขนย้ายไม่
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 130)
น้อยกว่า 4,554.00 ลบ.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ
โครงการลงลูกรังพร้อมเกรด ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 5.00
บดอัด ถนนรอบที่
เมตร หนา 0.20 เมตร
สาธารณประโยชน์ บ้านใหม่ ระยะทาง 1,000 เมตร
น้ำพุ หมู่ที่ 19
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
(แผนฯ 61-65 แก้ไขครั้งที่
1,300 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรด
3/63 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9)
บดอัด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 127)
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

244,000

สนามกีฬา
อบต.รอบ
เมือง

กองช่าง

351,000

ทีส่ าธารณประ
โยชน์
บ้านใหม่น้ำพุ
หมู่ที่ 19

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
11

โครงการ
โครงการจัดซื้อภาชนะกักเก็บ
น้ำดื่มสำหรับราษฎร บ้านมอ
กกแดง หมู่ที่ 17
(แผนฯ 61-65 หน้าที่ 93 ลำดับ
ที่ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 124)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

จัดซื้อภาชนะกักเก็บน้ำแบบ
ไฟเบอร์ขนาดความจุ 2,000
ลิตร จำนวน 8 ถัง ๆ ละ
10,000 พร้อมฐานรองรับ
และการติดตั้ง ตามแบบ อบต.
รอบเมืองกำหนด
โดยมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาด
ที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000
ลิตร
- คุณสมบัตติ ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

80,000

บ้านมอกกแดง
หมู่ที่ 17

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
12

โครงการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ หมู่ที่ 3
(แผนฯ 61-65 แก้ไข เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง 2/63 หน้าที่ 21
ลำดับที่ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 131)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

จดที่ 1 กุดขุ่น – ปลาโด
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน
7 ต้น
จุดที่ 2 บ้านพ่อทา สอนสี ไป
หนองพอก ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ จำนวน 5 ต้น
จุดที่ 3 บ้านนางปราณี โอ้อารี
ไป หนองพอก ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ จำนวน 3 ต้น
จุดที่ 4 บ้านนางสิริรัตน์
จันทร์สว่าง ถึง ที่นางบุญกว้าง
ศรีมาเมือง
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน
10 ต้น

300,000

บ้านกุดขุ่น
หมู่ที่ 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่จำเป็นสำหรับประชาชน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
ที่
13

โครงการ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำ หมู่ที่ 16
(แผนฯ 61-65 หน้าที่ 78
ลำดับที่ 84)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 131)

14

โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าสำหรับใช้ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
(แผนฯ 61-65 แก้ไขครั้ง 3/63
หน้าที่ 3 ลำดับที่ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี ๖4 หน้า 131)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่
16 จากที่นานางไพบูรณ์ พล
เยี่ยม ถึง ที่นานายทองใบ
ไสยาศรี
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน
7 ต้น
- เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
12 เมตร (แรงสูง) 2 ต้น พาด
สายไฟฟ้าแรงสูง สาย
อลูมิเนียมขนาด 50 ต.มม.
50 เมตร
- หม้อแปลงขนาด 1 เฟส 30
KVA 1 เครื่อง
- เสาแรงต่ำ ขนาด 8 เมตร 3
ต้น พาดสายไฟฟ้าแรงต่ำสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50
ต.มม. ระยะทาง 95 เมตร

80,000

บ้านเมืองใหม่
หมู่ที่ 16

กองช่าง

280,000

บ้านกกโพธิ์

กองช่าง

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดฝึกอบรม
พัฒนาฝีมือแรงงานทุก
สาขาวิชา ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

จัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่กลุ่ม
อาชีพหรือประชาชน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบเมือง

100,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
กอง
สวัสดิการ
สังคม

(แผนฯ 61-65 หน้าที่ 94
ลำดับที่ ๑)
(ข้อบัญญัติปี64 หน้า 118)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
2.2 แผนงานการเกษตร
ลำดับ
ที่
1

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

อบรมและส่งเสริมการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 1 รุ่น

20,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

โครงการเพิม่ ศักยภาพผู้นำ จัดอบรมคณะกรรมการ
ด้านบริหารจัดการ
ประจำศูนย์ฯ จำนวน 1
ศูนย์บริการและถ่ายทอด ครัง้ /ปี
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ประจำตำบล

20,000

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร
ประจำตำบล

โครงการ
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดำเนินงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
สำนักงาน
ปลัด

(แผนฯ 61-65 หน้าที่ 98
ลำดับที่ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 133)

2

สำนักงาน
ปลัด

(แผนฯ 61-65 หน้าที่ 98
ลำดับที่ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 133)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่
1.

โครงการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
1,198,150
ประกอบอาหารกลางวันสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4
(แผนฯปี 61-65 แก้ไข
แห่ง จำนวน 759,500 บาท
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้ง
2. ค่าจัดการเรียนการสอน
1/63 หน้า 15 ลำดับ 1)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 107)
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 263,500 บาท
3. ค่าหนังสือเรียนสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 31,000 บาท
4. ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4
แห่ง จำนวน 31,000 บาท
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 4 แห่ง จำนวน
46,500 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 4 แห่ง
จำนวน 66,650 บาท

สถานที่
ดำเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต
สถานที่
ดำเนินการ
อบต.

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
หลัก

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่
2

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

อุดหนุนสำหรับ
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน หนอง
กลางวันเด็กนักเรียน โนราษฎร์บำรุง จำนวน 200 วัน
โรงเรียนหนองโน
ราษฎร์บำรุง

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

488,000

โรงเรียนหนอง
โนราษฎร์บำรุง

กอง
การศึกษาฯ

380,000

โรงเรียนบ้านกุด
ขุ่น

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(แผนฯปี 61-65 แก้ไข
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้ง 1/63 หน้า 16
ลำดับ 4)
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า
113)

๓

อุดหนุนสำหรับ
อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร
สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียน
กลางวันเด็กนักเรียน บ้านกุดขุ่น จำนวน 200 วัน
โรงเรียน
บ้านกุดขุ่น
(แผนฯปี 61-65 แก้ไข
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้ง 1/63 หน้า 16
ลำดับ 3)
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า
113)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่
4

โครงการ
โครงการอาหาร
เสริมนม
โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
(แผนฯปี 61-65
แก้ไข เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงครั้ง
1/63 หน้า 16
ลำดับ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี 64
หน้า 111)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
1. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จำนวน 415,816 บาท
2. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.
และถ่ายโอนฯ จำนวน 297,010
บาท

งบประมาณ
(บาท)
712,826

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ศูนย์พัฒนาเด็ก
กอง
เล็กและโรงเรียน การศึกษาฯ
ในเขตสถานที่
ดำเนินการ
อบต.
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดั
บที่

โครงการ

5

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
(แผนฯ ปี 61-65 หน้าที่
101 ลำดับที่ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า
105 )

6

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
งานประเพณีรดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุและประเพณี
วันสงกรานต์
(แผนฯ ปี 61-65 หน้าที่
102 ลำดับที่ 6)
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า
106 )

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ เช่น ค่ารางวัลการแสดง
ความสามารถบนเวทีของเด็ก ค่า
ขนม สำหรับเป็นรางวัลเล่นเกมส์
เด็กที่มาร่วมกิจกรรม ค่าพาหนะ
สำหรับ
รับ-ส่งเด็กเข้าร่วมกิจกรรม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ใน
การจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน
ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและ
ประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ

30,000

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลรอบ
เมือง

8,000

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕๖4
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

7

โครงการวันแม่
แห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในโครงการวันแม่แห่งชาติ ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลรอบเมือง
(แผนฯ ปี 61-65 จำนวน 4 แห่งๆ ละ 2,000 บาท
หน้าที่ 103 ลำดับ เช่น วัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ค่า
ที่ 10)
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ
(ข้อบัญญัติ ปี 64
เครื่องดื่ม ฯลฯ
หน้า 107 )

8,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลรอบ
เมือง จำนวน 4
ศูนย์

กอง
การศึกษาฯ

8

โครงการประชุม
ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

8,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลรอบ
เมือง จำนวน 4
ศูนย์

กอง
การศึกษาฯ

(แผนฯ ปี 61-65
หน้าที่ 101 ลำดับ
ที่ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี 64
หน้า 107 )

ค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครอง
และคณะกรรมการบริหารศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล
รอบเมือง จำนวน 4 แห่งๆ ละ 2,000
บาท เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕62
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕63
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

9

โครงการประเพณี
บวงสรวงเจ้าปู่น้ำพุ

จัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่
น้ำพุ เช่น ค่าป้าย
(แผนฯ ปี 61-65 หน้าที่
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา
103 ลำดับที่ 11)
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 106 ) จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ

10,000

10

โครงการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

42,900

ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าค่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เช่น
(แผนฯ ปี 61-65 แก้ไขครั้งที่ ค่าอาหาร
3/2563 หน้าที่ 7 ลำดับที่
ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่า
1)
อุปกรณ์และเอกสารอื่น ๆ
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 106 )
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
ศาลเจ้าปู่น้ำพุ
กอง
การศึกษาฯ
สถานที่
ดำเนินการ

โรงเรียน
หนองโน
ราษฎร์บำรุง

กอง
การศึกษาฯ
ร่วมกับ
โรงเรียน
หนองโน
ราษฎร์
บำรุง
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาตำบล ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
รอบเมืองต้านยาเสพติด
กลุม่ เยาวชนและประชาชนในเขต
(แผนฯ ปี 61-65 หน้าที่ 109 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
ลำดับที่ 1)
เพื่อต่อต้านยาเสพติด
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 118)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

100,000

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลรอบ
เมือง

หน่วยงาน
พ.ศ. ๒๕63
รับผิดชอ
บหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
1

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ศึกษาดูงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่นกับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและกลุ่มอาชีพ
(แผนฯ ปี 61-65 หน้าที่
111 ลำดับที่ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 89)

2

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/
การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
และ ส่งเสริมด้าน
ประชาธิปไตย

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

การศึกษาดูงาน และจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ผู้นำชุมชน
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง

250,000

ตามที่ อบต.
รอบเมือง
กำหนด

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เลือกตั้ง/การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และ
ส่งเสริมด้านประชาธิปไตย

350,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

(แผนฯ ปี 61-65 แก้ไขครั้ง
3/63 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 89)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
3

โครงการ
โครงการ แก้ไข เพิม่ เติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(แผนฯ ปี 61-65 หน้าที่
112 ลำดับที่ 5 )
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 89)

4

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลและ
พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบล
(แผนฯ ปี 61-65 หน้าที่
111 ลำดับที่ 2 )
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 90)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายโครงการ แก้ไข
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เช่นค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯ

10,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารและอาหารว่างและ
เครื่องดื่มค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การอบรม ฯลฯ

20,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดั
บที่
5

โครงการ
โครงการทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 113
ลำดับที่ 6 )
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 97)

6

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและการ
ส่งเสริมการชำระภาษี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 113
ลำดับที่ 7 )
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 97)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายในโครงการทำแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อให้การจัดการทำแผนที่
ภาษีนำไปใช้ในการวางระบบ
การจัดเก็บรายได้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

40,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและการส่งเสริม
การชำระภาษีเพื่อให้การ
จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

30,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
กองคลัง

กองคลัง
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ
ที่
๑

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

โครงการป้องกันและแก้ไข ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีและ
ปัญหาไข้เลือดออก
สารเคมีเพื่อกำจัดพาหะนำ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
โรค

50,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

โครงการบ้านเรือนสะอาด ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านเรือน
หมู่บ้านปลอดขยะ
สะอาดหมู่บ้านปลอดขยะ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าเงิน
2561-2565 หน้าที่ 115
รางวัล ค่าถ้วยรางวัล ฯลฯ

60,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

2561-2565 หน้าที่ 115
ลำดับที่ 1 )
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 115)

๒

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด

ลำดับที่ 2 )
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า 115)
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ
ที่
๓

โครงการ
อุดหนุนสำหรับการ
เพื่อดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้าที่ 115
ลำดับที่ 3 )
(ข้อบัญญัติ ปี 64 หน้า
116)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บา้ นในเขต
พื้นที่ อบต. รอบเมือง
จำนวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ
20,000 บาท เพื่อ
ดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

260,000

หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
.
.
สำนักงาน
ปลัด
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ
ที่
1

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ประจำปึงบประมาณ 2563

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนี พันปีหลวง

20,000

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ

5,000

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
ป่าโคกใหญ่น้ำพุ สำนักงาน
ปลัด
สถานที่
ดำเนินการ

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า117 ลำดับ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 132 )

2

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
บพิตร

ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล

สำนักงาน
ปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า118 ลำดับ 3 )
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 133 )
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.1 แผนงานการเกษตร
ลำดับ
ที่

โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

3

โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
แผ่นดิน”
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561การดำเนินกิจกรรมตาม
2565 หน้า118 ลำดับ 4)
โครงการ “รักน้ำ รักป่า
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 134 )
รักษาแผ่นดิน”

20,000

ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล

4

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

50,000

เขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.25612565 หน้า119 ลำดับ 5)
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 134 )

ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค ให้กับ
ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลรอบ
เมือง

พ.ศ. ๒๕63
พ.ศ. ๒๕64
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หลัก
.
สำนักงาน
ปลัด

สำนักปลัด
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการลดอุบัตเิ หตุใน
ช่วงเทศกาล

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ค่าใช้จ่ายในโครงการลด
อุบัติเหตุทางในช่วงเทศกาล

งบประมาณ
(บาท)

3

โครงการพัฒนาศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
อาสาสมัครป้องกันภัยพล ศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน
เรือน (อปพร.)/ฝึกทบทวน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
ค่าป้ายโครงการอาหาร
2561-2565 หน้า121
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
ลำดับ 4)
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 100 )
วิทยากร ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมป้องกัน ฝึกอบรมป้องกันและแก้ไข
และแก้ไขปัญหาไฟป่าและ ปัญหาไฟฟ้าป่าและหมอกควัน
หมอกควัน
เช่น ค่าป้ายโครงการ อาหาร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
2561-2565 หน้า120
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
ลำดับ 1)
วิทยากร ฯลฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

60,000

ในเขตพื้น
สำนักงาน
องค์การบริหาร
ปลัด
ส่วนตำบลรอบ (รักษาความ
เมือง
สงบภายใน)

30,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

สำนักงาน
ปลัด
(รักษาความ
สงบภายใน)

15,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

สำนักงาน
ปลัด
(รักษาความ
สงบภายใน)

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 หน้า120
ลำดับ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 100 )

2

สถานที่
ดำเนินการ

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 101 )
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
ที่
4

โครงการ
โครงการซักซ้อมแผน
เตรียมรับอุบัตเิ หตุ

งบประมาณ
(บาท)

ค่าใช้จ่ายในโครงการซักซ้อม
แผนเตรียมรับอุบัติเหตุ

10,000

องค์การบริหาร สำนักงาน
ส่วนตำบลรอบ
ปลัด
เมือง
(รักษาความ
สงบภายใน)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัย
พิบัติประจำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร

129,250

สำนักงาน
ปลัด
(รักษาความ
สงบภายใน)

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 แก้ไข เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้ง 1/63 หน้า
17 ลำดับ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 101 )

5

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบตั ิ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

สถานที่
ดำเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ที่
1

โครงการ
โครงการอบรมการจัดทำ
แผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 61-65
หน้า124 ลำดับ 3)
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 90 )

2

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอหนองพอก
จังหวัดร้อยเอ็ด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 6165 แก้ไข เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/63
หน้า 124 ลำดับ 3)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการ
จัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน

20,000

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

สำนักงาน
ปลัด

ค่าใช้จ่ายในศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
หนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

27,600

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้าง
อำเภอหนอง
พอก

สำนักงาน
ปลัด

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 94 )
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แบบ ผด. 02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ
4.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ
ที่
1

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดำเนินการ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุม่ สตรีตำบล
รอบเมือง

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ตำบลรอบเมือง

20,000

ที่ทำการ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

7,152,000

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

2,056,000

ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง
ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง
ในเขตพื้นที่
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลรอบ
เมือง

กอง
สวัสดิการ
สังคม

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.
2561-65 หน้า125 ที่ 1)
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 118 )

2

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.
2561-65 หน้า125 ที่ 2)
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 135 )

3

เบี้ยยังชีพความพิการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.
2561-65 หน้า126 ที่ 3)
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 136 )

4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พศ.
2561-65 หน้า126 ที่ 4)
(ข้อบัญญัติ ปี64 หน้า 136 )

เพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์

90,000

พ.ศ. ๒๕63
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

พ.ศ. ๒๕64
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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