แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้ความมั่นคงเพิ่มขึ้น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
๒.ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
๒.๑ งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วย
งานทีร่ ับ
ผิดชอบ

๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ประกอบ อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 จานวนสื่อ นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถพิเศษของนักเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้
ให้แก่โรงเรียน
การเรียน และความสามารถ
สาหรับนักเรียนทีม่ ีความ
บ้านตาเป้า
การสอน เพิม่ ขึ้น
สามารถพิเศษ พัฒนาผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียน
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
ได้ร่วมมือในการผลิตสื่อ
การเรียนรู้

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
๕.ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการท้องถิ่นทีด่ ี
๕.๑ งานบริหารทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์

เพือ่ จัดงานพิธี และรัฐพิธีอื่น ๆ
ทีก่ าหนดขึ้นตามเหตุการณ์
หรือโอกาสสาคัญของทาง
ราชการ ให้เหมาะสมและ
เรียบร้อย
๒ โครงการขอรับการสนับสนุน
เพือ่ เป็นสถานทีก่ ลางในการ
การดาเนินงานศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร ส่วนท้องถิ่นในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
ราชการส่วนท้องถิ่นและศูนย์ประสาน กระสังดาเนินไปด้วยความ
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียบร้อยและโปร่งใส ประชาชน
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ทุกตาบลในอาเภอกระสังเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดหาและตรวจ
สอบทุกขั้นตอนและลดปัญหา
การทุจติ หรือประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(KPI)
ได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุนให้ที่ทาการ
20,000
งบประมาณ ดาเนินการเกี่ยวกับ
ปกครองอาเภอกระสัง
ทีอ่ ดุ หนุน การรับรองงานพิธี

หน่วย
งานทีร่ ับ
ผิดชอบ
สานักปลัด

งานรัฐพิธี งานศาสนา
พิธแี ละงานประเพณี
ต่าง ๆ
อุดหนุนให้ที่ทาการ
ปกครองอาเภอกระสัง
สานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
อาเภอกระสัง

10,000 10,000

-

-

งบประมาณ ทาให้หน่วยการ
ทีอ่ ดุ หนุน บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่
อาเภอกระสัง สามารถ
ดาเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว และถูกต้อง

ตามระเบียบกฏหมาย

สานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓ โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุง้ ประจาปี ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์
เพือ่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีโบราณให้คงอยู่และ
สืบสานถึงอนุชนรุน่ หลัง เพือ่
ส่งเสริมการทองเทีย่ ว เผยแพร่
ประวัติศาสตร์การสร้างพนมรุง้
โบราณสถานทีส่ าคัญของ
จังหวัดบุรีรัมย์

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(KPI)
ได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
อุดหนุนให้ที่ทาการ
10,000
งบประมาณ มีการอนุรักษ์ศิลป
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
ทีอ่ ดุ หนุน วัฒนธรรมประเพณี
โบราณให้คงอยู่และ
สืบสานถึงอนุชนรุ่นหลัง

หน่วย
งานทีร่ ับ
ผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๑ เมืองน่อยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๔.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(KPI)
ได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
1 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือ่ ป้องกัน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและพัฒนา
อุดหนุนให้ที่ทาการ
20,000
งบประมาณ ศป.ปส.อ.กระสัง
และปราบปรามยาเสพติดในพืน้ ที่
ระบบการป้องกันและเผ้าระวัง ปกครองอาเภอกระสัง
ทีอ่ ดุ หนุน สามารถดาเนินงาน
อาเภอกระสัง
ยาเสพติดในพืน้ ทีใ่ ห้ได้กบั ผู้
(ศป.ปส.อ.กระสัง)
ในการป้องกันและ
(ศป.ปส.อ.กระสัง)
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ในการ
แก้ไขปัญหา
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด
ยาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วย
งานทีร่ ับ
ผิดชอบ
สานักปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๑ เมืองน่อยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๔.๑ งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการขอรับเงินอุดหนุน
กิ่งกาชาดอาเภอกระสัง

เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วดั
ผลทีค่ าดว่าจะ
หน่วย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(KPI)
ได้รับ
งานทีร่ ับ
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
ผิดชอบ
เพือ่ สนับสนุนการดาเนินกิจการ อุดหนุนให้กิ่งกาชาด
20,000 20,000
งบประมาณ กิ่งกาชาดอาเภอกระสัง
กอง
ด้านการบรรเทาทุกข์ ให้กบั
อาเภอกระสัง
ทีอ่ ดุ หนุน สามารถดาเนินการ
สวัสดิการ
ประชาชนในแขตพืน้ ทีอ่ าเภอ
ตามภารกิจในด้านต่าง ๆ สังคม
กระสัง
ให้กับประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในเขต
พื้นที่อย่างทั่วถึง

