ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการผลิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

1
2

พัฒนาศักยภาพกลุม่ สตรี
ตาบลศาลาลัย
อบรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

รายละเอียด

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
กลุม่ สตรีตาบลศาลาลัย
- ค่าใช้จ่ายในการฝีกอบรมการส่งเสริม
การพัฒนาอาชีพ

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่

10,000 ศาลาอเนกประสงค์

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานสวัสดิการฯ

บ้านหนองไพรวัลย์

10,000

ศาลาอเนกประสงค์

งานสวัสดิการฯ

บ้านหนองไพรวัลย์

แผนงานการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

รายละเอียด

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ดิน น้าและเพิม่ ปริมาณสัตว์น้า

- ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ดิน น้า

10,000 ตาบลศาลาลัย

งานส่งเสริมการเกษตร

2

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ

และเพิม่ ปริมาณสัตว์น้า
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ ต้นไม้

10,000 ตาบลศาลาลัย

งานส่งเสริมการเกษตร

3

"ท้องถิน่ สร้างป่า รักษ์น้า"
ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกาจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธอี ย่างยัง่ ยืนและ

- จัดทาป้ายโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝีกอบรม

10,000 ตาบลศาลาลัย

งานส่งเสริมการเกษตร

ปลอดภัย
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรูด้ ้านการเกษตร
กับกลุม่ ต่างๆ ฯลฯ

การป้องกันและกาจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร

10,000 ตาบลศาลาลัย

งานส่งเสริมการเกษตร

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับหมูบ่ ้าน ระดับตาบลหรือกิจกรรมศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หรือศูนย์สาธิต
โครงการส่งเสริมการผลิตปุย๋ อินทรีย์
เพือ่ ทาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
โครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริ

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน
ระดับหมูบ่ ้าน ระดับตาบล
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการผลิตปุย๋
อินทรีย์
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

20,000 ตาบลศาลาลัย

งานส่งเสริมการเกษตร

10,000 ตาบลศาลาลัย

งานส่งเสริมการเกษตร

20,000 ตาบลศาลาลัย

งานส่งเสริมการเกษตร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

การอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช

1

4
5

6
7

สยามบรมราชกุมารี

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

8

อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอ สามร้อยยอด (ศูนย์พัฒนาและขยาย
พันธุพ์ ืชเพือ่ การบริโภค)

รายละเอียด

อุดหนุนเพือ่ พัฒนาศูน์พัฒนาและ
ขยายพันธ์พืชอาเภอสามร้อยยอด

งบ
ประมาณ
(บาท)
50,000

สถานที่
อาเภอสามร้อยยอด

หน่วย
ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
งานรับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผิดชอบหลัก
งานส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชน กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

รายละเอียด

งบ
ประมาณ
(บาท)

529,200 ศพด.อบต.ศาลาลัย

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
งานการศึกษาฯ

45,580 ศพด.อบต.ศาลาลัย

งานการศึกษาฯ

สถานที่

2

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

จ่ายค่าอาหารกลางวันให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 3
ศูนย์
จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

3

ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน

จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

31,800 ศพด.อบต.ศาลาลัย

งานการศึกษาฯ

4

ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว (1,700 บาท)

จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาหรับเด็กอายุ 2-5 ปี

180,200 ศพด.อบต.ศาลาลัย

งานการศึกษาฯ

5

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

100,000 โรงเรียนบ้านหนองขาม งานการศึกษาฯ

โครงการลด ละ เลิกอบายมุข

ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมโครงการลด ละ เลิกอบายมุข

1

6

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

5,000 ศพด.อบต.ศาลาลัย/

งานการศึกษาฯ

รร.สังกัด สพฐ.
8,000 ศพด.อบต.ศาลาลัย

งานการศึกษาฯ

10,000 ศพด.อบต.ศาลาลัย/

งานการศึกษาฯ

8

ค่าช้จา่ ยในการพัฒนาครูผู้ดแู ลเด็กเล็ก /ผู้ดแู ลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนตาบลศาลาลัย ค่าใช่สอยโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กและ
เยาวชนตาบลศาลาลัย

9

ค่าหนังสือเรียน

จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

21,200 ศพด.อบต.ศาลาลัย

งานการศึกษาฯ

10

ค่าอุปกรณ์การเรียน

จัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

21,200 ศพด.อบต.ศาลาลัย

งานการศึกษาฯ

วัสดุอนื่ ๆ

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กบั นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. จานวน 3 แห่ง และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 3 ศูนย์

1,035,430 ศพด.อบต.ศาลาลัย/

งานการศึกษาฯ

กิจกรรมการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

790,000

รร.สังกัด สพฐ.

งานการศึกษาฯ

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

1,706,240

รร.สังกัด สพฐ.

งานการศึกษาฯ

7

11
12
13

โครงการพัฒนาครูผดู้ ูแลเด็กเล็ก/ผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รร.สังกัด สพฐ.

รร.สังกัด สพฐ.

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

1
2

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

รายละเอียด
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

กิจกรรมประเพณีวฒ
ั นธรรมท้องถิน่ เทศกาลวันมะม่วงของดีสามร้อยยอด ค่าจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน่ เทศการวันมะม่วง
ของดีสามร้อยยอด

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
งานการศึกษาฯ

30,000

พืน้ ที่ ต.ศาลาลัย

50,000

ทีท่ าการอกเภอสามร้อย งานการศึกษาฯ
ยอด

3

กิจกรรมอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลศาลาลัย

กิจกรรมอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลศาลาลัย

50,000

พืน้ ที่ ต.ศาลาลัย

งานการศึกษาฯ

4

วันลอยกระทง

ค่าจัดกิจกรรมประเพณีวฒ
ั นธรรมวันลอยกระทง

30,000

พืน้ ที่ ต.ศาลาลัย

งานการศึกษาฯ

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
แนวทางที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชน กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่
1

อบรม รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทุกรูปแบบ

2

เปิดพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์สร้างสุขสาหรับเด็กและเยาวชน
และประชาชน

รายละเอียด

- ค่าใช้จ่ายในการฝีกอบรม รณรงค์ประชา
สัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชน

งบ
ประมาณ
(บาท)

10,000

รร.สังกัด สพฐ.

หน่วย
ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
งานรับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผิดชอบหลัก
งานสวัสดิการสังคมฯ

50,000

รร.สังกัด สพฐ.

งานสวัสดิการสังคมฯ

สถานที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย การกีฬา และนันทนาการ

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

1

กีฬาตาบล

รายละเอียด

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตาบลศาลาลัย

งบ
ประมาณ
(บาท)

450,000

สถานที่

ต.ศาลาลัย

หน่วย
ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
งานรับ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ผิดชอบหลัก
งานสวัสดิการสังคมฯ

ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
แนวทางที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัย การกีฬา และนันทนาการ

แผนงานสาธารณสุขฯ
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการอบรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

2
3

โครงการปันความรูส้ เู่ ยาวชน เพือ่ พิทักษ์สงิ่ แวดล้อม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชนบนพืน้ ทีส่ ูง (บ้านป่าหมาก)

4

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

5

โครงการอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เกีย่ วกับงาน สาธารณสุข ฯลฯ

6
7

8
9

10

รายละเอียด
-อบรมให้ความรู้
-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
-ค่ายเยาวชนช้างขาวรักษ์ถนิ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ ชุมชน
บนพืน้ ทีส่ ูง
-การพ่นเคมีภัณฑ์หมอกควัน

-อบรมให้ความรู้
-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
โครงการสารวจข้อมูลและขึน้ ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ -จ้างเหมาสารวจข้อมูลจานวนสัตว์
และขึน้ ทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ
โครงการอบรมสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
-อบรมให้ความรู้
-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
-การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง
-จ้างเหมาบุคคลใน
การปฏิบัติงานควบคุม
ป้องกันโรคไข้มาลาเรีย
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขฯ
-อบรมให้ความรู้
-รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

งบ
หน่วย
สถานที่
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ประมาณ
งานรับ
(บาท)
ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พื
น
้
ที
ต
่
าบลศาลาลั
ย
10,000
งานสาธารณสุขฯ
10,000 ม.8 บ้านป่าหมาก งานสาธารณสุขฯ
20,000 ม.8 บ้านป่าหมาก งานสาธารณสุขฯ
105,000 พืน้ ทีต่ าบลศาลาลัย งานสาธารณสุขฯ
วัด โรงเรียน
10,000 พืน้ ทีต่ าบลศาลาลัย งานสาธารณสุขฯ
20,000 พืน้ ทีต่ าบลศาลาลัย งานสาธารณสุขฯ
35,000 ศาลาอเนกประสงค์ งานสาธารณสุขฯ
ประจาหมูบ่ ้าน
แต่ละหมูบ่ ้าน
105,000 พืน้ ทีต่ าบลศาลาลัย งานสาธารณสุขฯ
39,000 พืน้ ทีต่ าบลศาลาลัย งานสาธารณสุขฯ

160,000 พืน้ ทีต่ าบลศาลาลัย งานสาธารณสุขฯ

ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
แนวทางที่ 3 การป้องกันอุบัติภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

ลาดับที่

รายละเอียด

- อบรมให้ความรู้
-ป้ายประชาสัมพันธ์
- อบรมให้ความรู้
-ป้ายประชาสัมพันธ์
-เดินรณรงค์ประชา สัมพันธ์
- อบรมให้ความรู้
-ป้ายประชาสัมพันธ์

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่

1

โครงการส่งเสริมความรูเ้ กีย่ วกับภัยและการป้องกันภัย

2

และการบรรเทาสาธารณภัย
โครงการฝึกอบรม/รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักเพือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

3

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบือ้ งต้นในครัวเรือน

4

โครงการฝึกอบรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมไฟป่า

- อบรมให้ความรู้
-ป้ายประชาสัมพันธ์

5

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุขับขีป่ ลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

10,000

6
7

ค่าวัสดุเครือ่ งแต่งกาย
ค่าวัสดุเครือ่ งดับเพลิง

-เข้าเวรจุดตรวจร่วม
บริการกับอ.สามร้อยยอด
-ตั้งจุดตรวจชุมชน ตาบลศาลาลัย
-ใช้เพือ่ ปฎิบัติงานป้องกันฯ
-ใช้เพือ่ ปฎิบัติงานป้องกันฯ

8

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ศาลาลัย

-ฝึกอบรมให้ความรู้

72,000 ทีว่ า่ การอาเภอ

-ฝึกปฏิบัติ
9

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร./ฝึกอบรม/ทบทวน/อปพร.

-ฝึกอบรมให้ความรู้
-ฝึกปฏิบัติ

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

40,000 โรงเรียน
บ้านหนองขาม
20,000 โรงเรียน
บ้านหนองขาม

งานป้องกันฯ

ศาลาอเนก
ประสงค์
หมู่บ้าน
10,000 ศาลาอเนก
ประสงค์
หมู่บ้าน

งานป้องกันฯ

10,000

งานป้องกันฯ

งานป้องกันฯ

-อ.สามร้อยยอด งานป้องกันฯ
-พืน้ ที่ ต.ศาลาลัย

16,000 -พืน้ ที่ ต.ศาลาลัย งานป้องกันฯ
30,000 -พืน้ ที่ ต.ศาลาลัย งานป้องกันฯ
งานป้องกันฯ

สามร้อยยอด
50,000 -อบต.ศาลาลัย
-พืน้ ทีต่ .ศาลาลัย

งานป้องกันฯ

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
แนวทางที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
อบรม รณรงค์/ประชาสัมพันธ์/การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทุกรูปแบบ

รายละเอียด
- ค่าใช้จ่ายในการฝีกอบรม รณรงค์ประชา
สัมพันธ์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

งบ
สถานที่
ประมาณ
(บาท)
10,000 รร. ในพืน้ ที่

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
งานป้องกันฯ

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบ
สถานที่
ประมาณ
(บาท)
80,000 ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงวัย

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ศูนย์เรียนรูผ้ สู้ ูงวัย

2

อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบลศาลาลัย

3

เยีย่ มบ้านผูพ้ ิการ ผูป้ ่วยติดเตียงตาบลศาลาลัย

4

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กับคนพิการและผูส้ ูงอายุ

5
6
7

รายละเอียด
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและเพิม่ ศักยภาพผูส้ ูงอายุ
- อุดหนุนให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบล
ศาลาลัย
- ออกเยีย่ มบ้านผูพ้ ิการ และผูป้ ่วยติดเตียง
ในตาบลศาลาลัย ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง้
- ซ่อมแซมบ้านผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุตาบล
ศาลาลัย 10 หลัง

อบรมให้ความรูด้ ูแลผูส้ ูงวัยทีบ่ ้าน
- อบรมให้ความรูก้ ับผูส้ ูงอายทีบ่ ้าน
โครงการเสริมสร้างการอยูร่ ว่ มกันอย่างของบุคคลในครอบครัวทีม่ ีคนพิการ - จัดกิจกรรมเสริมสร้างการอยูร่ ว่ มกัน
ให้กับผูพ้ ิการและผูด้ ูแล
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการและผูด้ ูแลคนพิการ - จัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับสวัสดิการผูพ้ ิการ
- จัดอบรมการส่งเสริมอาชีพ

งานสวัสดิการสังคมฯ

จานวน 5 แห่ง

70,000 ตาบลศาลาลัย

งานสวัสดิการสังคมฯ

ไม่ใช้งบประมาณ ตาบลศาลาลัย

งานสวัสดิการสังคมฯ

200,000 ตาบลศาลาลัย

งานสวัสดิการสังคมฯ

(กองทุนผู้พิการฯ)

10,200 ตาบลศาลาลัย
50,000 ศาลาอเนกประสงค์
บ้านหนองไพรวัลย์

38,000 ศาลาอเนกประสงค์
บ้านหนองไพรวัลย์

(พมจ.ปข)
งานสวัสดิการสังคมฯ
(พมจ.ปข)
งานสวัสดิการสังคมฯ
(พมจ.ปข)
งานสวัสดิการสังคมฯ
(พมจ.ปข)

ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
แนวทางที่ 5 การส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์

แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนผูย้ ากไร้ และผูด้ ้อยโอกาส
ในตาบลศาลาลัย

รายละเอียด
การช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากไร้ในตาบล
และผูด้ ้อยโอกาสในตาบลศาลาลัย

งบ
สถานที่
ประมาณ
(บาท)
30,000 ตาบลศาลาลัย

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานสวัสดิการสังคมฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบการเมือง การบริหาร
แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

งบ
สถานที่
ประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ พืน้ ทีท่ งั้ ในและ
นอกเขต
อบต.ศาลาลัย

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
งานบริหาร
งานทัว่ ไป

1

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญและหลากหลาย

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้
ประชาชนทัง้ ในและนอกพืน้ ทีเ่ ข้าถึงได้

2

ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของ อบต.ศาลาลัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

- มีการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเป็นปัจจุบัน
- มีการจัดเก็บสถิติผมู้ ารับบริการและสรุปผลเสนอ
ผูบ้ ริหาร

ไม่ใช้งบประมาณ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
อบต.ศาลาลัย

งานบริหาร
งานทัว่ ไป

3

จัดให้มีช่องทางทีป่ ระชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.ศาลาลัย

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ พืน้ ทีท่ งั้ ในและ
นอกเขต
อบต.ศาลาลัย

งานบริหาร
งานทัว่ ไป

4

กิจกรรมประกาศเจตจานงการบริหารงานของผูบ้ ริหาร

5

โครงการกฎหมายน่ารูส้ ชู่ ุมชน(สาหรับประชาชนในพืน้ ทีต่ าบลศาลาลัย )

- ประกาศเจตจานงการบริหารงานต่อหน้า
สาธารณชน
- อบรมให้ความรู้

ไม่ใช้งบประมาณ ในพืน้ ที่
งานนิติการ
อบต.ศาลาลัย
20,000 ในพืน้ ที่ ต.ศาลาลัย งานนิติการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบการเมือง การบริหาร

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

งบ
หน่วย
สถานที่
ประมาณ
งานรับ
(บาท)
ผิดชอบหลัก
10,000 พืน้ ทีต่ าบลศาลาลัย งานนิติการ

6

โครงการอบรมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

7

จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของผูร้ บั บริการของ อปท.

เป็นค่าใช้จ่ายจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของ
ผูร้ บั บริการของ อปท.

25,000 ต.ศาลาลัย

8

การประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

10,000 อบต.ศาลาลัย

9

การจัดการเลือกตัง้ กรณีครบวาระ

จัดการเลือกตัง้ /รณรงค์การเลือกตัง้

10

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่

จัดกิจกรรม/เปิดโอกาสเพือ่ รับทราบปัญหา และความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของบระชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมนาไปสู่
การวางแผนพัฒนาต่อไป

11

โครงการสร้างพลเมืองดีวถิ ีประชาธิปไตย

12

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์

-อบรมให้ความรู้

จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ตามโครงการ
สร้างพลเมืองดีวถิ ีประชาธิปไตย
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุ
วงศ์

400,000 ต.ศาลาลัย
20,000 ต.ศาลาลัย
10,000 ต.ศาลาลัย
70,000 ต.ศาลาลัย

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งานบริหาร
งานทัว่ ไป
งานบริหาร
งานทัว่ ไป
งานบริหาร
งานทัว่ ไป
งานวิเคราะห์ฯ
งานบริหาร
งานทัว่ ไป
งานบริหาร
งานทัว่ ไป

แผนงานบริหารงานคลัง
ลาดับที่
1
2

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด

จัดทาแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สิน การเตรียมการและจัดทาแผนที่ - ค่าจ้างเหมาพนักงานเดินสารวจ/จัดทาแผนทีภ่ าษี
แม่บท (ต่อเนือ่ ง)
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ทาป้ายประชาสัมพันธ์การชาระภาษีทดี่ ินและสิง่
ปลูกสร้าง และภาษีป้าย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบ
ประมาณ
(บาท)
250,000
5,000

สถานที่
ต.ศาลาลัย
ต.ศาลาลัย

หน่วย
ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
งานรับ
ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานพัฒนา
การจัดเก็บรายได้
งานพัฒนา
การจัดเก็บรายได้

ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"ท้องถิน่ สร้างป่า รักษ์น้า"

รายละเอียด
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้ ต้นไม้

งบ
สถานที่
ประมาณ
(บาท)
10,000 ตาบลศาลาลัย

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานการเกษตร

- จัดทาป้ายโครงการ
แผนงานสาธารณสุข

ลาดับที่
2

โครงการ/กิจกรรม
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

รายละเอียด
- ศึกษาดูงาน
- ถอดบทเรียน

งบ
สถานที่
ประมาณ
(บาท)
200,000 นอกเขตพืน้ ที่
ตาบลศาลาลัย

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนงานสาธารณะสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การจัดการปัญหาด้านมลภาวะ
แผนงานสาธารณสุข

ลาดับที่
36

โครงการ/กิจกรรม
โครงการการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน

รายละเอียด
-อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพคณะทาฯ
-ลงพืน้ ทีต่ รวจติดตาม
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพคณะทาฯ
- ขยายผลหมูบ่ ้านต้นแบบ
การคัดแยกขยะมูลฝอย
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบ
สถานที่
ประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ ศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมูบ่ ้าน
แต่ละหมูบ่ ้าน
พืน้ ทีต่ าบลศาลาลัย
ม.2, ม.3, ม.4
และ ม.5

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
แผนงานสาธารณะสุข

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย

แนวทางที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
แผนงานเคหะและชุมชุน

ลาดับที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบ่ ้านป่าหมาก
ช่วงที่ 3 หมูท่ ี่ 8 บ้านป่าหมาก

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเลียบคลองชลประทาน 23 ซ้าย(ฝัง่ ทิศใต้)

รายละเอียด
กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 246 เมตร
หนา 0.10 เมตร พืน้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า
1,009 ตารางเมตร
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร พืน้ ทีร่ วมไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

งบ
สถานที่
ประมาณ
(บาท)
446,000 หมูท่ ี่ 8
บ้านป่าหมาก

398,000 หมูท่ ี่ 7
บ้านต้นไทร

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก
กองช่าง

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางทีการจ
่ 2 าหน่ายไฟฟ้า และโคมไฟสาธารณะ
แผนงานเคหะและชุมชุน

ลาดับที่

1

โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราณบุรี

รายละเอียด

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ ทีต่ าบลศาลา
ลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางที่ 3 การขยายเขตจาหน่ายระบบประปา การพัฒนาแหล่งน้าและการบริการสาธารณะ

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

ต.ศาลาลัย
600,000

กองช่าง

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.2
บัญชีโครงการ /กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลศาลาลัย
แผนงานเคหะและชุมชุน

ลาดับที่

1

โครงการ/กิจกรรม

อุดหนุนการประปรส่วนภูมิภาคกุยบุรี

รายละเอียด

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในพืน้ ทีต่ าบลศาลา
ลัย

งบ
ประมาณ
(บาท)

สถานที่

หน่วย
งานรับ
ผิดชอบหลัก

ต.ศาลาลัย
400,000

กองช่าง

ระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 63 - กันยายน.64)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด.2

ผด.2

ผด.2

ผด.2

ผด.2

ผด.2

ผด.2

ผด.2

ผด.2

ผด.2

ผด.2

