แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตาบลหินดาด
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

คานา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตาม
หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559
“ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น”
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตาบล
หินดาด จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบล หินดาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหินดาดและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
โดยเทศบาลตาบลหินดาด

สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา

หน้า

บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1
1
2
4

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรม
(ผด. 01)
5
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
(ผด. 02)
12
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 29
(ผด. 2/1)

ภาคผนวก
- ประกาศใช้แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลหินดาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหินดาด
- สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลหินดาด

ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 1
บทนา
1. บทนา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตาม
หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2559
“ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น”
ภายใต้กฎหมายดังกล่าว เทศบาลตาบล หินดาด จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 ขึ้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน
และบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของ แผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ดาเนินงาน จะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน เทศบาลตาบลหินดาด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
(1) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ
(2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 256 4 ของเทศบาลให้มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(3) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น

3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดาเนินงานให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
“การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น”
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย
1.1 บทนา
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย
2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. 01)
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)
2.3 บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(ผด. 2/1)
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ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วย
ราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559

ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการฯ
แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลหินดาด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-3-

4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
(1) ทาให้แนวทางในการดาเนินงานของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(2) ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(4) ใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

*******************************
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/
กิจกรรม/
งบประมาณ

ผด.01
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยดาเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์/แผนงาน
2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการศึกษา/
- แผนงานการศึกษา
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

7

11.48

1,700,000

5.39

กองการศึกษา

7

11.48

1,700,000

5.39

กองการศึกษา
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ผด.01

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

3

4.92

520,000

1.65

กองสวัสดิการสังคม

3

4.92

520,000

1.65

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

3

4.92

260,000

0.82

กองสวัสดิการสังคม

3

4.92

260,000

0.82
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข/
แผนงานสาธารณสุข
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

5

8.2

80,000

0.25

5

8.2

80,000

0.25

ผด.01

หน่วยดาเนินการ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

3

4.91

1,200,000

3.80

กองช่าง

3

4.91

1,200,000

3.80
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
ผด.01
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

7 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา/
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

6

9.83

850,000

2.69

กองการศึกษา

รวม

6

9.83

850,000

2.69

กองการศึกษา
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

ผด.01

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

14

22.95

1,110,000

3.52

สานัก/ทุกกอง

- แผนงานงบกลาง

6

9.84

4,933,200

15.63

สานัก/ทุกกอง

- บัญชีครุภัณฑ์

12

14.29

163,900

0.52

สานัก/ทุกกอง

32

47.08

6,207,100

19.67

สานัก/ทุกกอง

รวม
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผด.01
เทศบาลตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9 ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

3

4.92

310,000

0.98

สานัก

3

4.92

310,000

0.98

สานัก
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
ผด.01
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาด อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน
10 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานสาธารณสุข
รวม

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

2

3.27

60,000

0.19

2

3.27

60,000

0.19
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หน่วยดาเนินการ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

1

2
3

4

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ฯ

10,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หินดาด

โครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน (ราย
หัว)
ค่าอาหารเสริมนม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หินดาด

130,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หินดาด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หินดาด

45,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หินดาด

โรงเรียนบ้านหินดาด ระดับชั้น
อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 1 –ป.
6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หินดาด

510,000

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

โรงเรียนบ้านหินดาด
กอง
การศึกษา

12

ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ลาดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของ
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ

5

6

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
หินดาด
อุดหนุนโรงเรียนหิน
ดาดวิทยา

- โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล
- โครงการพัฒนาการเรียน
วิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรม
Science Show
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนบ้านหินดาด
กอง
การศึกษา

20,000
โรงเรียนหินดาดวิทยา

กอง
การศึกษา

20,000
7

อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
ค่าอาหารกลางวัน

สนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับ
โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

รวม 7 โครงการ

965,000

โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

1,700,000
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กอง
การศึกษา

ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ลาดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของ
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1
2

3

ฝึกอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
โครงการสร้างการ
เรียนรู้บ้านนี้มีรักปลูก
ผักกินเอง
โครงการจัดตั้งศูนย์
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าทางการเกษตร

เทศบาลตาบลหินดาด

รวม 3 โครงการ

520,000
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ก.ย.

450,000

ส.ค.

ก่อสร้างศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าทางการเกษตร

ก.ค.

เทศบาลตาบลหินดาด

มิ.ย.

20,000

พ.ค.

จัดทาโครงการสร้างการเรียนรู้
บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

เม.ย.

เทศบาลตาบลหินดาด

มี.ค.

50,000

ก.พ.

จัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรฯ

พ.ศ. 2564
ม.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ. 2563
ธ.ค.

งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อบรมและศึกษาดูงานสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลหินดาดเพื่อการ
เรียนรู้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2

โครงการส่งเสริมอาชีพ อบรมให้ความรู้บทบาทสตรีใน
กลุ่มสตรี
ด้านอาชีพต่างๆ

30,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กอง
สวัสดิการ
สังคม

3

โครงการเสริมสร้าง
อาชีพของผู้สูงอายุ

30,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กอง
สวัสดิการ
สังคม

อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในด้าน
อาชีพต่างๆ

รวม 3 โครงการ

260,000
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

กอง
สวัสดิการ
สังคม

มี.ค.

เทศบาลตาบลหินดาด

ก.พ.

200,000

พ.ศ. 2564
ม.ค.

สถานที่ดาเนินการ

ธ.ค.

งบประมาณ

พ.ศ. 2563
พ.ย.

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ฝึกอบรมสภาเด็กและ
เยาวชนเพื่อเรียนรู้
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
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ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2564
เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของ
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่
1 รณรงค์ป้องกันโรค
- จัดอบรมให้ความรู้ป้องกัน
20,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กอง
ไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกให้แก่ผู้นา
สาธารณสุขฯ
ชุมชน อสม.ฯลฯ
2 สัตว์ปลอดโรคคน
- จัดอบรมอาสาสมัคร
30,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กอง
ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ปศุสัตว์ชุมชนเกี่ยวกับวิธีการ
สาธารณสุขฯ
ตามพระปณิธาน
ฉีดวัคซีน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3

4

5

โครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM
2.5
โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (โควิด – 19)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาโครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด –
19)
โครงการจัดอบรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จัดอบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น
รวม 5 โครงการ

10,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กอง
สาธารณสุขฯ

10,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กอง
สาธารณสุขฯ

10,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กอง
สาธารณสุขฯ

80,000
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ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2564
เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ. 2563
ลาดับ
รายละเอียดของ
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
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ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของ
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่
1 ก่อสร้างถนนผิวจราจร ก่อสร้างถนนผิวจราจร
500,000
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 10
กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
บ้านหลุมดิน
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา สามแยกทางเข้าอ่างห้วยหิน
หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน ลาดถึงบ่อขยะ
กว้าง 5 เมตร
ยาว 163 เมตร
หนา 0.15 เมตร
2 ก่อสร้างถนนผิวจราจร ก่อสร้างถนนผิวจราจร
500,000 ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 10
กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
บ้านหลุมดิน
ชุมชนพลวงโพธิ์พัฒนา สามแยกซอยโนนพลวงถึงที่
หมู่ที่ 10 บ้านหลุมดิน นานายสวงศ์ พวงใหม่
กว้าง 5 เมตร ยาว 163
เมตร หนา 0.15 เมตร
3 ก่อสร้างถนนยกระดับ
ก่อสร้างถนนยกระดับพื้นดิน
200,000 ชุมชนศิลาประชารักษ์ หมู่ที่ 1
กองช่าง
พื้นดิน ชุมชนศิลา
บริเวณบ้านนายทุมิ นามวงศ์
บ้านหินดาด
ประชารักษ์ หมู่ที่ 1
ษา – บริเวณที่ดินนายเลี่ยม
บ้านหินดาด
ครองเมืองเพชร กว้าง 6
เมตร ยาว 290 เมตร
รวม 3 โครงการ
1,200,000
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ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
ผด.02
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่
7 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รายละเอียดของ
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่
1 โครงการจัดงาน
- ทาบุญตักบาตร
200,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กองการศึกษา
ประเพณีวันสงกรานต์
- พิธีบวงสรวงท่านท้าว
และพิธีบวงสรวงท่าน
สุรนารี
ท้าวสุรนารี
- ขบวนแห่นางสงกรานต์
ฯลฯ
2 โครงการงานวันลอย
- มีการประกวดกระทงของ
150,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กองการศึกษา
กระทง
แต่ละชุมชน 9 ชุมชน
- มีการประกวดนักร้อง
ประชาชนทั่วไป
3 โครงการงานประเพณี - ทาบุญตักบาตร
100,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กองการศึกษา
แห่เทียนเข้าพรรษา
- ขบวนแห่เทียนพรรษา
4 โครงการประเพณี
- สวดมนต์ข้ามปี
50,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กองการศึกษา
วันขึ้นปีใหม่
- ทาบุญตักบาตร
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่
7 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 7 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รายละเอียดของ
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่
5 โครงการจัดการแข่งขัน ประชาชนทั่วไปร่วมแข่งขัน
300,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กอง
กีฬาต้านยาเสพติด
กีฬาห่างไกลยาเสพติด
การศึกษา
เทศบาลตาบลหินดาด
6 โครงการจัดการแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
50,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กอง
กีฬาชุมชนในเขต
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
การศึกษา
เทศบาลตาบลหินดาด ชุมชนในเขตเทศบาลตาบล
หรือกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ หินดาดหรือกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์
รวม 6 โครงการ
850,000
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ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่
8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของ
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่
1 การจัดการเลือกตั้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
400,000
เทศบาลตาบลหินดาด
สานัก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา จัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ
ปลัดเทศบาล
ท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น
2 กิจกรรมวันเทศบาล
จัดกิจกรรมวันเทศบาล
20,000
เทศบาลตาบลหินดาด
สานัก
- ทาบุญตักบาตร
ปลัดเทศบาล
- แข่งขันกีฬาภายใน
เทศบาลฯ
ฯลฯ
3 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
20,000
เทศบาลตาบลหินดาด
สานัก
- ทาบุญตักบาตร
ปลัดเทศบาล
- เผยแพร่กิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย
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ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่
8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของ
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่
4 โครงการอบรมและทัศน อบรมศึกษาดูงาน
400,000
เทศบาลตาบลหินดาด
สานัก
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ปลัดเทศบาล
ศักยภาพบุคลากร
5 การสนับสนุนการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าการ
20,000
เทศบาลตาบลหินดาด
สานัก
เลือกตั้งทั่วไป
สนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป
ปลัดเทศบาล
6 โครงการการส่งเสริมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
90,000
เทศบาลตาบลหินดาด
สานัก
ดาเนินงานและบริหาร โครงการการส่งเสริมการ
ปลัดเทศบาล
จัดการระบบการแพทย์ ดาเนินงานและบริหาร
ฉุกเฉินขององค์กร
จัดการระบบการแพทย์
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ฉุกเฉินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่
8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของ
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่
7 อุดหนุนที่ทาการ
การจัดงานพระราชพิธี รัฐ
25,000
ทาการปกครองอาเภอห้วยแถลง
สานัก
ปกครองอาเภอห้วย
พิธี และงานพิธี
ปลัดเทศบาล
แถลง
8 อุดหนุนที่ทาการ
โครงการจัดงานประเพณี
20,000
ทาการปกครองอาเภอห้วยแถลง
สานัก
ปกครองอาเภอห้วย
ท้องถิ่น อาเภอห้วยแถลง
ปลัดเทศบาล
แถลง
9 อุดหนุนองค์กรปกครอง ช่วยเหลือประชาชนทุก
20,000
ทาการปกครองอาเภอห้วยแถลง
สานัก
ส่วนท้องถิ่นที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปลัดเทศบาล
เจ้าของโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
10 อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ อุดหนุนสนับสนุน
15,000
ทาการปกครองอาเภอห้วยแถลง
สานัก
ห้วยแถลง
งบประมาณโครงการจัดหา
ปลัดเทศบาล
รายได้เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลฯ
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ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่
8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของ
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่
11 โครงการจัดทา
จัดทาประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
10,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กองวิชาการฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
12 โครงการเสริมสร้าง
จัดอบรมคณะผู้บริหาร
10,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กองวิชาการฯ
ความซื่อสัตย์ สุจริต
พนักงานเทศบาล
และปลูกฝังทัศนคติ
ลูกจ้างประจา และพนักงาน
วัฒนธรรมที่ดีในการ
จ้าง
ต่อต้านทุจริต
13 โครงการอบรมให้ความรู้ จัดอบรมผู้บริหาร พนักงาน
10,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กองวิชาการฯ
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล ลูกจ้างประจา และ
ของราชการ พ.ศ. 2540 พนักงานจ้าง
14 โครงการปรับปรุงแผนที่ ปรับปรุงระบบโปรแกรม
50,000
เทศบาลตาบลหินดาด
กองคลัง
ภาษี
แผนที่ภาษี
รวม 14 โครงการ
1,110,000

1

การจ่ายเงินสมทบกองทุน
บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบท.)

เพื่อจ่ายบาเหน็จหรือ
บานาญให้แก่พนักงาน
เทศบาลสามัญ หรือ
ลูกจ้างประจาตามระเบียบ

391,200

เทศบาลตาบลหินดาด

สานัก
ปลัดเทศบาล

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ โดยการได้รับเบี้ยยัง
ชีพ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คน
พิการ โดยการได้รับเบี้ยยัง
ชีพ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยเอดส์โดยการได้รับเบี้ย
ยังชีพ อย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม

3,200,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กองสวัสดิการ
สังคม

1,100,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กองสวัสดิการ
สังคม

30,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กองสวัสดิการ
สังคม

2
เบี้ยยังชีพคนพิการ
3
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
4
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ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานงบกลาง
พ.ศ. 2563
ลาดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
หน่วยดาเนินการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม

5

เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

6

การจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

ดาเนินการให้บริการด้าน
สุขภาพแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลตาบล
หินดาด

200,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กอง
สาธารณสุขฯ

จานวน 1 ปี

12,000

เทศบาลตาบลหินดาด

สานัก
ปลัดเทศบาล

รวม 6 โครงการ

4,933,200
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ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2564
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานงบกลาง
พ.ศ. 2563
ลาดับ
รายละเอียดของ
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ

27

ผด.02

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2564
เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9 ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
พ.ศ. 2563
รายละเอียดของ
หน่วย
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ที่
1 โครงการจัดตั้งศูนย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
60,000
เทศบาลตาบลหินดาด
สานัก
ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดตั้งศูนย์ป้องกันและแก้ไข
ปลัดเทศบาล
ลดอุบัติภัยทางถนน
ปัญหาลดอุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ในช่วงเทศกาล
2 โครงการฝึกอบรมชุด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในชุด
150,000
เทศบาลตาบลหินดาด
สานัก
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ปลัดเทศบาล
พิบัติ
การจัดทาโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรทบทวน
3 โครงการอบรมให้ความรู้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
100,000
เทศบาลตาบลหินดาด
สานัก
การป้องกันและแก้ไข
จัดทาโครงการอบรมให้
ปลัดเทศบาล
ปัญหายาเสพติด
ความรู้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
รวม 3 โครงการ
310,000

1

2

โครงการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในครัวเรือน

เพื่อกระตุ้นรณรงค์
เสริมสร้างจิตสานึกและ
ความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะและการ
นาขยะไปใช้ประโยชน์ก่อน
นาไปกาจัด
โครงการคัดแยกขยะเปียก เพื่อกระตุ้นรณรงค์
ในครัวเรือน
เสริมสร้างจิตสานึกและ
ความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การแยกขยะและการ
นาขยะไปใช้ประโยชน์ก่อน
นาไปกาจัด
รวม 2 โครงการ

30,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กอง
สาธารณสุข

30,000

เทศบาลตาบลหินดาด

กอง
สาธารณสุข

60,000
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ก.ย.

ส.ค.

ผด.02

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

ลาดับ
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลหินดาดอาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 10 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
รายละเอียดของ
หน่วย
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ

