
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี
   6.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

200,000 อบต. กองคลัง

2 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมวนัท้องถิน่ไทย

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวนัท้องถิน่ ระดับต าบล
 ระดับอ าเภอ เช่น การจัด
นิทรรศการต่างๆ การแข่งขัน
กีฬา เป็นต้น

20,000 อ าเภอ/
จังหวดั

ส านักงานปลัด

3 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม  
นิทรรศการ การปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ

30,000 อบต./
หมู่บ้าน

ส านักงานปลัด

4 โครงการปรับปรุงเวบ็ไซต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงข้อมูลบนระบบ
อินเทอร์เน็ต การเช่าพื้นที่
บริการอินเทอร์เน็ต

15,000 อบต. ส านักงานปลัด

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ. 2563หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 02
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลสรา้งถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจรญิ

ล าดบั
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ



งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ. 2563หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562ล าดบั
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
5 โครงการอุดหนุนศูนย์

ปฏบิัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ตาม
โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

40,000 อบต. ส านักงานปลัด

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ให้แก่
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง เพื่อ
เพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรให้
มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏบิัติงาน

200,000 อบต. ส านักงานปลัด

7 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการ
บริหารงานผู้น าท้องถิน่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารงานผู้น า
ท้องถิน่

200,000 อบต. ส านักงานปลัด



งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ. 2563หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562ล าดบั
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
8 โครงการเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกป้องกันทุจริต
คอรัปชั่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น
 ในการปฏบิัติงานของคณะ
ผู้บริหาร,พนักงานส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง

15,000 อบต. ส านักงานปลัด

9 โครงการพัฒนาที่ท างาน
น่าอยูน่่าท างาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาที่ท างาน
น่าอยูน่่าท างาน เป็นการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่
ท างาน ให้มีความสะอาด 
ปลอดภยั เหมาะแก่การท างาน

5,000 อบต. ส านักงานปลัด

10 โครงการรังวดัที่ดิน
สาธารณะประโยชน์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการรังวดัที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ ในการ
จัดท าแนวเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้าง
ถ่อน้อย

20,000 อบต. กองช่าง



งบประมาณ
(บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ. 2563หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2562ล าดบั
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
11 โครงการการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินการเลือกต้ังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ตามที่
กฎหมายก าหนด

100,000 อบต. ส านักงานปลัด

12 โครงการท าความดีด้วย
หัวใจ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการท าความดีด้วย
หัวใจ

7,000 อบต. ส านักงานปลัด

13 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้าน
การเงินและบัญชี,ด้าน
การจัดเก็บรายได้และ
ด้านพัสดุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เกีย่วกับการปฏบิัติงานของ
องค์กรปกรองส่วนท้องถิน่ให้แก่
ผู้บริหาร ข้าราชการและ
พนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

40,000 อบต. ส านักงานปลัด

14 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิน่แก่พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาท้องถิน่ 
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิน่ พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย

20,000 อบต. ส านักงานปลัด

912,000


