14
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลขามสะแกแสง อ้าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการคมนาคม
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น้า
- เพื่อให้มไี ฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนและเกิดแสงสว่างตามถนนที่ใช้สัญจร
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อข่าวสารด้านโทรคมนาคม
1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบ้ารุงถนน สะพาน ทางระบายน้้า
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรัง
ภายในหมู่บา้ น บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- เริ่มจากเขตเทศบาลต้าบลขามสะแกแสง
ไปทางทิศใต้ หลังบ้านเลขที่ 215 ม.2
บ้านนายนงค์ หวังอุ้มกลาง ถึงถนนลูกรังเดิม
ข้างบ้านเลขที่ 169 ม.2 บ้านนายส้าเภา
สุวรรณกลาง กว้าง 4 ม. ยาว 279 ม.
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาตรดินถมไม่นอ้ ยกว่า
558 ลบ.ม.

งบประมาณ
90,900

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
สันติสุข 2 ส่วนโยธา

15
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น
บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น
บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น
บ้านหนองจาน ม.11

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้ น
บ้านหนองจาน ม.11
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น
บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- ช่วงที่ 1 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม ข้างศาลาบริการสุขภาพและข่าวสาร
บ้านสะแกราษฎร์ ไปทางทิศเหนือ ถึงข้าง
บ้านเลขที่ 94 ม.3 บ้านนางสมัย มุ่งอุ่นกลาง
กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พืนที่กอ่ สร้างไม่นอ้ ยกว่า 300 ตร.ม.
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ตรงข้ามบ้านเลขที่ 41 ม.7 บ้านนายวินยั
พรมสันเทียะ ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้าง
บ้านเลขที่ 155 ม.7 บ้านนายสามารถ
จงนอก กว้าง 3 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ข้างบ้านเลขที่ 49 ม.11 บ้านนายสมเกียรติ
อธิธาดา ไปทางทิศตะวันออก ถึงสามแยก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4 ม.
ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 1 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างบ้านเลขที่ 99 ม.11 บ้านนายอุดม
จูกลาง กว้าง 3 ม. ยาว 37 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า คสล.
ช่วงที่ 1 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
(เขต ทต.ขามสะแกแสง) ข้างที่นา
นายบุญเลียง ดังกลาง ไปทางทิศเหนือ ถึง
ข้างที่ดนิ นายแขนง มุ่งแฝงกลาง กว้าง 5 ม.
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
150,000 สะแกราษฎร์ 3 ส่วนโยธา

67,900 โนนหญ้าคา 7

ส่วนโยธา

90,800 หนองจาน 11 ส่วนโยธา

58,800 หนองจาน 11 ส่วนโยธา

150,000 หนองมะค่า 13 ส่วนโยธา

16
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้ น
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 15

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ช่วงที่ 1 เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ข้างบ้านเลขที่ 284 หมู่ 15 บ้านนายลอย
มุ่งแฝงกลาง ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้าง
บ้านเลขที่ 176 หมู่ 15 บ้านนางสาวติว
มุ่งแฝงกลาง กว้าง 3 ม. ยาว 99 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
ช่วงที่ 1 เริ่มจากแนวถนนลาดยางสาย
8 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง
ภายในหมู่บา้ น บ้านขาม หมู่ที่ 1
บ้านขาม-บุละกอ ไปทางทิศตะวันออก ถึง
ข้างบ้านนายสร้อย มุ่งอ้อมกลาง กว้าง 3 ม.
ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 2 เริ่มจากแนวถนนลาดยางสาย
บ้านขาม-บุละกอ ไปทางทิศตะวันออก ถึง
ข้างที่นานายศุภรัตน์ ค้าบุตรดี กว้าง 3 ม.
ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม.
9 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง
เริ่มจากถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข
ภายในหมู่บา้ น บ้านขาม หมู่ที่ 1
2067 สายอ้าเภอขามสะแกแสง-อ.โนนสูง
ไปทางทิศตะวันตกถึงข้างที่นานายอุทยั
หวังรักกลาง กว้าง 3 ม. ยาว 321 ม.
หนา 0.15 ม.
10 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เริ่มจากถนนลาดยางสายบ้านขาม-บุละกอ
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น บ้านบุละกอ ข้างวัดบุละกอ ถึงข้างก้าแพงวัดบุละกอ
หมู่ 10 (คุ้มบ้านห้วยสามัคคี)
กว้าง 4 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.10 ม.

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
149,000 โนนสะอาด 15 ส่วนโยธา

90,400

ขาม

1

ส่วนโยธา

59,600

ขาม

1

ส่วนโยธา

69,600

บุละกอ

10 ส่วนโยธา

17
1.2 แนวทางด้านแหล่งน้้า การก่อสร้าง ปรับปรุง และการขยายเขตประปา
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา
ภายในหมู่บา้ น บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ภายในหมู่บา้ นหนุก หมู่ 4

3 โครงการขุดลอกสระน้าวัดบ้านคู
หมู่ 9
(ขุดลอกด้านทิศตะวันนออกของสระน้า)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากท่อประปาเทศบาล
ขามสะแกแสง บริเวณบ้านเลขที่ 86 ม.2
บ้านนายปั่น ฝ่ายกลาง ไปทางทิศตะวันออก
ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 21 ม.2 บ้านนายนิตย์
แก้ววิเศษ ท่อเมนต์ PVC ชัน 13.5
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ยาว 552 ม.
เริ่มจากแนวเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตรงข้ามบ้านเลขที่ 294 ม.4 บ้านนายแน่น
อุดศรีนอก ไปทางทิศใต้ ถึงข้างบ้านเลขที่
150/1 ม.4 บ้านนายพิมพ์ ดวงกลาง
กว้าง 0.40 ม. ยาว 77 ม. ลึก 0.40 ม.
- ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 45 ม. ลึกเฉลี่ย
7 ม. ลาดเอียง 1: 1 ปริมาตรดินขุด
ไม่นอ้ ยกว่า 1,890 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 72 ม. ลึกเฉลี่ย
4 ม. ลาดเอียง 1: 1 ปริมาตรดินขุด
ไม่นอ้ ยกว่า 864 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 72 ม. ลึกเฉลี่ย
7 ม. ลาดเอียง 1: 1 ปริมาตรดินขุด
ไม่นอ้ ยกว่า 1,512 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 4 กว้าง 7 ม. ยาว 13 ม. ลึกเฉลี่ย
7 ม. ลาดเอียง 1: 1 (2 ด้าน) ปริมาตร
ดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 399 ลบ.ม.

งบประมาณ
57,700

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
สันติสุข 2 ส่วนโยธา

150,000

หนุก

4

ส่วนโยธา

150,000

คู

9

ส่วนโยธา

18
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ภายในหมู่บา้ น บ้านบุละกอ หมู่ 10

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
ภายในหมู่บา้ น บ้านโนนแจง หมู่ 12

6 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้า
บ้านริมบึง หมู่ที่ 14

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เริ่มจากรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
เดิม ข้างบ้านเลขที่ 63 ม.10 บ้านนายอนันต์
ผิวกลาง ไปทางทิศใต้ ถึงข้างบ้านเลขที่ 7
ม.10 บ้านนายสุนทร เตยโพธิ์ กว้าง 0.40 ม.
ยาว 41 ม. ลึก 0.40 ม.
เริ่มจากแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม
ตรงข้ามบ้านเลขที่ 72 ม.12 บ้านนางฉลวย
หีดสันเทียะ ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างบ้าน
เลขที่ 27 ม.12 บ้านนายมาก ผ่อนกลาง
กว้าง 0.40 ม. ยาว 76 ม. ลึก 0.40 ม.
ขุดดินวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรง มอก.ชัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม. ยาว 1.00 ม. จ้านวน 1 จุด
2 แถว รวม 26 ท่อน

งบประมาณ
80,100

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
บุละกอ 10 ส่วนโยธา

149,000 โนนแจง 12 ส่วนโยธา

148,000

ริมบึง

14 ส่วนโยธา

19
1.3 แนวทางการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
ล้าดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
1 ขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงต่้า
บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7
2 ขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงต่้า
พร้อมติดตังดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8

เริ่มจากข้างประปาหมู่บา้ น บ้านโนนหญ้าคา
หมู่ที่ 7 ไปทางทิศตะวันตก ถึงที่นา
นายแย้ม ชอบมะลัง
เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 98 หมู่ 8 บ้าน
นายช่วย หวังช่วยกลาง ไปทางทิศเหนือ
ถึงข้างบ้านเลขที่ 244 หมู่ 8 บ้าน
นายบู๊ ฤทธิก์ ลาง

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
82,100 โนนหญ้าคา 7 ส่วนโยธา

150,000

ห้วยฉลุง

8

ส่วนโยธา

1.4 แนวทางด้านการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างรัวพร้อมป้ายและ
ประตูทางเข้าที่ท้าการ อบต.
2 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน
บ้านนามาบ หมู่ที่ 5

3 โครงการต่อเติมศาลากลางบ้าน
บ้านด่านช้าง หมู่ 6

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ก่อสร้างรัวพร้อมป้ายและประตูทางเข้าที่
ท้าการ อบต. ยาว 132.50 ม.
(ตามแบบ อบต.ขามสะแกแสง)
เทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปูกระเบือง
เซรามิค ขนาด 12"x12" ภายในอาคาร
กว้าง 10.02 ม. ยาว 22.84 ม. พืนที่
ปรับปรุง 228.85 ตร.ม.
เทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคาร
กว้าง 10.00 ม. ยาว 20 ม. พืนที่ตอ่ เติม
200 ตร.ม.

837,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส่วนโยธา

156,000

นามาบ

5

ส่วนโยธา

150000 ด่านช้าง

6

ส่วนโยธา

งบประมาณ
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1.5 แนวทางด้านการสื่อสาร
ล้าดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต้าบล
เมืองเกษตร โครงการศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ้าเภอ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อบต.
เมืองเกษตร เป็นค่าด้าเนินการเกี่ยวกับ
ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ อปท.
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส้านักปลัด
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ดอ้ ยโอกาส และผู้ตดิ เชือ HIV. ได้รับการพัฒนาทางด้านคุณภาพชีวิตที่ดขี ึน
- เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านสาธารณสุข
- เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
- เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มสี ถานที่ออกก้าลังกาย และสวนสาธารณะ
- เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
- เพื่อเป็นการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน
2.1 แนวทางด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV.
สถานที่
ล้าดับ
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
110,000 อบต.
1 การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการจัดงานวันเด็ก
ส่วน
แห่งชาติขององค์การบริหารส่วนต้าบล
การศึกษาฯ
20,000 ทุกหมู่บา้ น 1- ส้านักปลัด
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการโครงการส่งเสริม
ส่งเสริมศักยภาพสตรี
15
ศักยภาพสตรี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายสตรีและส่งเสริมบทบาทสตรี
120,000 ทุกหมู่บา้ น 1- ส้านักปลัด
3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการส่งเสริมพัฒนา
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต อบต.
15
24,000 ผู้ปว่ ย
4 เบียยังชีพผู้ปว่ ยโรคเอดส์
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพให้กบั
ส้านักปลัด
โรคเอดส์
ผู้ปว่ ยโรคเอดส์
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2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าพาหนะน้าเด็กไปสถานพยาบาล
2
3

4
5

6
7

7

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะน้าเด็กไปสถานพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
เพื่ออุดหนุนให้แก่ อสม. ในเขต อบต.
มูลฐานหมู่บา้ น (อสม.)
จ้านวน 15 หมู่บา้ น
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและป้องกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออกในเขต อบต. เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการรณรงค์ก้าจัดลูกน้ายุงลาย ค่าน้ามัน
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน และอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนขั บ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการป้องกันโรคพิษ
และคุมก้าเนิดสุนขั และแมว
สุนขั บ้า คุมก้าเนิดสุนขั และแมว
ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ แก่เด็กและสตรีในการปัองกันและแก้ไข
ก่อนวัยอันควร
ปัญหาการตังครรภ์กอ่ นวัยอันควร
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
ในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ใน ศพด. อบต.
ให้มสี ุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการโครงการป้องกัน
ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
และควบคุมโรคเอดส์ แก่ประชาชน

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
5,000 ศูนย์พัฒนา
ส่วน
เด็กเล็ก
การศึกษาฯ
112,500 ทุกหมู่บา้ น 1- ส้านักปลัด
15
137,400 ทุกหมู่บา้ น 1- ส้านักปลัด
15

25,350 ทุกหมู่บา้ น 1- ส้านักปลัด
15
20,000 ทุกหมู่บา้ น 1- ส้านักปลัด
15
120,000

อบต.

ส้านักปลัด

5,000

ศพด.

ส่วนการศึกษา

21,000

อบต.

ส้านักปลัด
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2.3 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
2 ค่าอาหารเสริม (นม)

3 ค่าวัสดุการศึกษา

4 ค่าวัสดุกอ่ สร้าง

5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
ส้าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนุก

7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
เล็กของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส้าหรับ
เด็กเล็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อบต. และ
นักเรียนสังกัดส้านักคณะกรรมการศึกษา
ขันพืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น
แบบฝึกประสบการณ์ แบบเรียนต่าง ๆ หุ่น
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ไม้ สี
ท่อ ปูนซีเมนต์ ตะปู จอบ เสียม โถส้วม
อ่างล้างมือ อุปกรณ์ประปา และวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับโครงการ
อาหารกลางวัน ระดับชันอนุบาล-ป.6
ในเขต อบต.
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านหนุก
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
252,000 อบต.
ส่วน
การศึกษาฯ
878,520 ศูนย์พฒ
ั นา
ส่วน
เด็กเล็ก
การศึกษาฯ
โรงเรียน
40,000 ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

ส่วน
การศึกษาฯ

5,000 ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

ส่วน
การศึกษาฯ

โรงเรียน
จ้านวน
4 แห่ง
20,000 โรงเรียน
บ้านหนุก

ส่วน
การศึกษาฯ

20,000

ส่วน
การศึกษาฯ

1,640,000

โรงเรียน
บ้านหญ้าคา
โนนแจง

ส่วน
การศึกษาฯ
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ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู

9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน

10 อุดหนุนโรงเรียนขามสะแกแสง

11 โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านคู
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
การเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์และนวัตกรรม
ทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการโครงการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
เด็กเล็กใน ศพด.อบต. ให้มที กั ษะในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
โรงเรียน
ส่วน
บ้านคู
การศึกษาฯ

20,000

โรงเรียน
บ้าน
หนองจาน
40,000 โรงเรียน
ขามสะแกแสง
3,000

ศพด.

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
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2.4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มสี ถานที่ออกก้าลังกาย และสวนสาธารณะ
สถานที่
ล้าดับ
ด้าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
หมู่
บ้าน
ที่
80,000 อบต.
1 การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
เช่น การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ กีฬาพืนบ้าน และกีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
20,000 ศพด.
2 โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. สัมพันธ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินโครงการแข่งขันกีฬา
อ.ขามสะแกแสง
ศพด.สัมพันธ์ อ.ขามสะแกแสง
50,000 อบต.
3 ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬา
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
หรือทีมนักกีฬาของ อบต. เข้าร่วมท้าการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วย
พ.ศ.2558
ด้าเนินการ

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ

หมายเหตุ
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2.5 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ฯ ของ อบต.
2 เงินส้ารองจ่าย

3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการป้องกัน
และลดอุบตั เิ หตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส้าคัญ
4 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน
โครงการฝึกทบทวน อปพร. และเจ้าหน้าที่
ประจ้าศูนย์ฯ ของ อบต.

150,000

เพื่อจ่ายในกรณีจ้าเป็น กรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
เพื่อเป็นค่าด้าเนินการและปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ศนู ย์ อปพร. และ อปพร. ในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์ และ อปพร.

462,800 ทุกหมู่บา้ น 1- ส้านักปลัด
15
60,000 ศูนย์ อปพร.

ส้านักปลัด

30,000

ส้านักปลัด

อบต.
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2.6 แนวทางการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน
สถานที่
ล้าดับ
รายละเอียดของโครงการ/
ด้าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
หมู่
บ้าน
ที่
30,000 อบต.
1 ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการฝึกอบรม ประชาปัญหายาเสพติด หรือกิจกรรมการ
สัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนหรือ
บ้าบัดฟื้นฟูผู้ตดิ /ผู้เสพยาเสพติด
กิจกรรมบ้าบัด/ฟื้นฟู
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
22,500 อบต.
ครอบครัวสัมพันธ์
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดขี องคนใน
ครอบครัว
10,000 อบต.
3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการในการจัดกิจกรรม
ปกป้องสถาบันส้าคัญของชาติ
ปกป้องสถาบันส้าคัญชองชาติ

2.7 แนวทางการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตส้านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน
-ไม่มี-

หน่วย
พ.ศ.2558
ด้าเนินการ

พ.ศ. 2559

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

หมายเหตุ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
- เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ท้านุบ้ารุง และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
3.1 แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

1 การจัดงานประเพณีวันพริกและของดี เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการจัดงานประเพณี
อ้าเภอขามสะแกแสง
วันพริกและของดีอ้าเภอขามสะแกแสง
เช่น ค่าตกแต่งขบวน การออกร้าน ฯลฯ
2 โครงการส่งเสริมประเพณี
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของ อบต.
3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิ ปเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรม
วัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดง ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่การแสดง
พืนบ้าน
พืนบ้านให้คงอยู่สืบไป
4 อุดหนุนอ้าเภอขามสะแกแสง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณี
โครงการจัดงานวันพริกและของดี
วันพริกและของดีอ้าเภอขามสะแกแสง
อ้าเภอขามสะแกแสง
ให้แก่ที่ท้าการปกครองอ้าเภอขามสะแกแสง
5 อุดหนุนอ้าเภอขามสะแกแสง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานบวงสรวง
โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าว
ท้าวสุรนารี ให้แก่ที่ท้าการปกครองอ้าเภอ
สุรนารี
ขามสะแกแสง
6 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการโครงการวันแม่
แห่งชาติ เพื่อให้เด็กเล็กใน ศพด. อบต.
ตระหนักถึงพระคุณของแม่

งบประมาณ
320,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส่วน
การศึกษาฯ

10,000

อบต.

50,000

อบต.

30,000

อบต.

ส่วน
การศึกษาฯ

15,000

อบต.

ส่วน
การศึกษาฯ

2,000

ศพด.

ส่วน
การศึกษาฯ

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
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3.2 แนวทางการเสริมสร้าง ท้านุบ้ารุง และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การจัดงานเนื่องในวันส้าคัญทาง
ศาสนา
2 อุดหนุนกิจการทางศาสนาวัฒนธรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการจัดกิจกรรมในวัน
ส้าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการด้าเนินโครงการ
บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ สามเณร
ภาคฤดูร้อนและบวชศิลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้แก่
วัดบุละกอ หมู่ 10

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส่วน
การศึกษาฯ

30,000 วัดบุละกอ

ส้านักปลัด
ส่วน
การศึกษาฯ
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มขี ีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ
- เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อเป็นแนวทางการด้าเนินงานตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบายของรัฐ
4.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มขี ดี ความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ
สถานที่
ล้าดับ
รายละเอียดของโครงการ/
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่
กิจกรรม
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
11,787,190
อบต.
1 เงินเดือน ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของ
ส้านักปลัด
พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานกองคลัง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์
ส่วนต้าบลและลูกจ้าง
ส่วนโยธา
ตอบแทนอื่นส้าหรับพนักงานส่วนส่วนการศึกษาฯ
ต้าบล (โบนัส)
755,000 อบต.
2 ค่าจ้างเหมาบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น
ส้านักปลัด
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างท้าความสะอาด
กองคลัง
ค่าจ้างพนักงานประจ้ารถน้า ค่าจ้างฉีดพ่น
ส่วนการศึกษาฯ
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ส่วนโยธา
12,000 อบต.
3 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
ส้านักปลัด
คณะบุคคล
คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม
ส่วนการศึกษาฯ
หรือทัศนศึกษาดูงาน
17,000 อบต.
4 ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ
ส้านักปลัด
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
เครื่องใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการ
ส่วนการศึกษาฯ
คณะอนุกรรมการ
อื่น ๆ ซึ่งจ้าเป็นต้องจ่าย ฯลฯ
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ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่บคุ ลากร
อบต.ขามสะแกแสง
6 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
และพวงมาลา
7 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างของ อบต.
8 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
10 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการพัฒนา
อาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
12 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
และการด้ารงชีวิตให้แก่บคุ ลากร อบต.
จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าและ
พวงมาลาในพิธีการต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร
ของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ของ อบต.
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พกั ค่าบลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ
บ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

งบประมาณ
20,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส้านักปลัด

5,000

อบต.

ส้านักปลัด

15,000

อบต.

ส้านักปลัด

300,000

อบต.

ส้านักปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษาฯ

305,000

อบต.

ส่วนโยธา
ส้านักปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษาฯ

220,000

อบต.

ส่วนโยธา
ส้านักปลัด

127,570

อบต.

กองคลัง

160,610

อบต.

กองคลัง

32
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

13 โครงการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือ เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ จ้างหรือท้าเองซึ่งวัสดุ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
สิ่งของ เครื่องใช้ส้านักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม
- ค่าวัสดุส้านักงาน
กระดาษ เครื่องขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

งบประมาณ
260,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส้านักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ

- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

- ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
จาน แก้ว ช้อน กระติกน้า ไม้ถูพืน ไม้กวาด
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชือเพลิงและหล่อลื่น
ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า รถตัดหญ้า เครื่องสูบน้า เครื่องงปั่นไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างท้าหรือท้าเองซึ่ง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เช่น วารสาร แผ่นพับ ป้ายไวนิล สี และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างท้าซึ่งวัสดุอปุ กรณ์
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก หัวพิมพ์ โปรแกรม
แผ่นดิสก์ เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

137,000

อบต.

ส้านักปลัด
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ

40,000

อบต.

ส้านักปลัด
ส่วนการศึกษาฯ

105,000

อบต.

ส่วนโยธา
ส้านักปลัด
กองคลัง

280,000

อบต.

30,000

อบต.

ส่วนโยธา
ส้านักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส้านักปลัด
ส่วนการศึกษาฯ

85,000

อบต.

ส้านักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษาฯ
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ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
- ค่าไฟฟ้า

- ค่าน้าประปา

- ค่าโทรศัพท์
- ค่าบริการไปรษณีย์

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส้านักปลัด
ส่วนโยธา

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส้าหรับที่ท้าการ ค่า
ไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ และสิ่งปลูก
สร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาส้าหรับที่ท้าการ
และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจ้าที่ท้าการ

750,000

10,000

อบต.

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณ๊ยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

25,000

อบต.

50,000

อบต.

ส้านักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส้านักปลัด

40,000

อบต.

ส้านักปลัด

30,000

อบต.

ส้านักปลัด

35,450

อบต.

ส้านักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่าพืนที่บริการ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ค่าจัดท้าเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าบริการปรับปรุงและส้ารองข้อมูล เป็นต้น
- ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น
เครื่องดับเพลิงเคมี ค่าจ้างเติมน้ายาเคมี
ในเครื่องดับเพลิง และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ของ อบต. เช่น ยา เวชภัณฑ์ น้ายา
เข็มฉีดยา ยาคุมก้าเนิดสุนขั และแมว ฯลฯ
- ค่าวัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ชื
ปุ๋ย มีด จอบ เสียม เป็นต้น
- ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ไม้ ท่อ
ปูนซีเมนต์ กระเบือง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

อบต.

ส้านักปลัด
ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนการศึกษาฯ

40,000

อบต.

ส่วนโยธา
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ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

ั ฑ์เพื่อเสริมสร้าง
14 โครงการจัดหาครุภณ
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
- ค่าจัดซือโต๊ะท้างาน (โต๊ะเหล็ก)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะท้างานส้าหรับ
ประธานสภา รองนายก เลขานุการ อบต.
- ค่าจัดซือโต๊ะท้างาน (โต๊ะไม้)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะท้างานส้าหรับ
พนักงานส่วนต้าบล
- ค่าจัดซือเก้าอืท้างาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีท้างานส้าหรับ
ประธานสภา รองนายก เลขานุการ อบต.
และพนักงานส่วนต้าบล
- ค่าจัดซือตู้เหล็กสองบานเปิด (มอก.) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กสองปานเปิด
ส้าหรับจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ

งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่

18,000

อบต.

ส้านักปลัด

4,000

อบต.

ส่วนโยธา

13,500

อบต.

45,000

อบต.

ส้านักปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส้านักปลัด
กองคลัง
ส่วนการศึกษาฯ

- ค่าจัดซือชันเก็บแฟ้มเอกสาร
แบบ 20 ช่อง
- ค่าจัดซือเครื่องปรับอากาศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือชันเก็บแฟ้มเอกสาร
ส้าหรับจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องปรับอากาศ
ติดตังในห้องส้านักงานปลัด (ชัน 1)
- ค่าจัดซือเครื่องดูดฝุ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องดูดฝุ่น
จ้านวน 1 เครื่อง
- ค่าจัดซือตู้ล้าโพง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ล้าโพง จ้านวน 4 ตัว
ตัวละ 6,000 บาท
- ค่าจัดซือเครื่องรับส่งวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องรับส่งวิทยุ
จ้านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท
- ค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานส้านักงาน
โน้ตบุ้ค จ้านวน 1 เครื่อง

15,500

อบต.

ส้านักปลัด
ส่วนการศึกษาฯ

23,000

อบต.

ส้านักปลัด

13,000

อบต.

ส้านักปลัด

24,000

อบต.

ส้านักปลัด

48,000

อบต.

ส้านักปลัด

17,000

อบต.

ส้านักปลัด
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ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

- ค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานประมวลผล
โน้ตบุ้ค ส้าปรับประมวลผล จ้านวน 1 เครื่อง
- ค่าจัดซือชันวางหนังสือแบบเอียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางหนังสือแบบเอียง
ส้าหรับวางหนังสือ
- ค่าจัดซือตู้ไม้วางรองเท้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ไม้วางรองเท้า แบบ
แบบ 30 ช่อง
30 ช่อง ส้าหรับวางรองเท้าเด็กเล็ก
- ค่าจัดซือตู้ไม้ 9 ช่อง แบบโล่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ไม้ 9 ช่อง แบบโล่ง
ส้าหรับใส่วัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ประจ้า ศพด.
- ค่าจัดซือตู้ไม้ 6 ช่อง แบบทึบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ไม้ 9 ช่อง แบบโล่ง
ส้าหรับใส่วัสดุ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ประจ้า ศพด.
- ค่าจัดซือบอร์ดประชาสัมพันธ์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือบอร์ดประชาสัมพันธ์
พร้อมกระจกเลื่อนเปิดและปิด
พร้อมกระจ้าเลื่อนสามารถเปิดและปิดได้
- ค่าจัดซือถังพ่นน้าแบบแบตเตอรี่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือถังพ่นน้าแบบแบตเตอรี่
ส้าหรับพ่นน้าเพื่อดับไฟในบริเวณที่รถ
ดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปได้
- ค่าจัดซือถังดับเพลิงเคมี
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือถังดับเพลิงเคมี ส้าหรับ
ดับไฟ จ้านวน 12 ถัง ๆ ละ 1,765 บาท
15 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ผู้ดแู ลเด็ก/ผู้ดแู ลเด็ก ศพด. อบต.
16 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการโครงการศึกษา
สถานที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้าง
ส้าหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.
ประสบการณ์ส้าหรับเด็กเล็ก

งบประมาณ
21,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส่วนโยธา

9,500

ศพด.

2,990

ศพด.

3,870

ศพด.

3,870

ศพด.

9,000

ศพด.

6,900

อบต.

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส้านักปลัด

21,180

อบต.

ส้านักปลัด

12,000

ศพด.

10,000

ศพด.

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ

36
4.2 แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ และการมีสว่ นร่วมของประชาชน

1 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เพื่อเป็นผู้ด้าเนินการส้ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ

20,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส้านักปลัด

2

10,000

อ้าเภอ

ล้าดับ
ที่

3

4

5

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการส้ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. และน้า
ข้อมูลที่ได้รับ ไปปรับปรุงพัฒนาระบบ
การท้างานให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน
อุดหนุนอ้าเภอขามสะแกแสง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท้าการ
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
ปกครองอ้าเภอขามสะแกแสง เพื่อจัดงาน
พระราชพิธีและงานวันส้าคัญ
รัฐพิธีและงานวันส้าคัญ
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที/่ ทางสาธารณ- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที/่ ทาง
ประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต
สาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต ในเขต
ในเขต อบต.ขามสะแกแสง
อบต. เพื่อจัดท้าหนังสือส้าหรับที่หลวง(นสล.)
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการในการส่งเสริม
ประชาคมหมู่บา้ น/ต้าบล เพื่อจัดท้า และสนับสนุนการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน
แผนพัฒนาสามปี และแผนชุมชน
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทักษะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการจัดท้าโครงการ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

งบประมาณ

ส้านักปลัด

30,000 ทุกหมู่บา้ น 1- ส่วนโยธา
15

25,000 ทุกหมู่บา้ น 1- ส้านักปลัด
15

50,000

อบต. 1- ส้านักปลัด
ทุกหมู่บา้ น 15
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4.3 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา
หรือผู้บริหาร อบต.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
จัดการเลือกตังสมาชิก อบต. หรือนายก อบต.
แทนต้าแหน่งที่ว่างกรณียุบสภา/มีค้าสั่ง กกต.
ให้เลือกตังใหม่

งบประมาณ
100,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
ม.1-15
ส้านักปลัด

4.4 แนวทางการด้าเนินงานตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบายของรัฐ
สถานที่
ล้าดับ
รายละเอียดของโครงการ/
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หมายเหตุ
ที่
กิจกรรม
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
150,000 อบต.
1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการจัดท้า เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการจัดท้าแผนที่ภาษี
กองคลัง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
และทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ที่เกี่ยวข้อง
ภาษี ในพืนที่ อบต.
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
- เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
- เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาสินค้า และร้านค้าชุมชน
5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ล้าดับ
ที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ
ฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการส่งเสริมและฝึก
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขต อบต.

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
30,000 ทุกหมู่บา้ น 1- ส้านักปลัด
15

5.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจ้าต้าบล
2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการของศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
ต้าบล เช่น ค่าวัสดุอปุ กรณ์ แผ่นพับ เป็นต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน เกษตรกร เพื่อน้าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และป้องกัน
การก้าจัดศัตรูพชื ได้

งบประมาณ
4,900

50,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส้านักปลัด

อบต.

ส้านักปลัด
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5.3 แนวทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลียงชีพ
อย่างยั่งยืน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
การด้าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน

5.4 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสินค้า และร้านค้าชุมชน
-ไม่มี-

งบประมาณ
30,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส้านักปลัด
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
- เพื่อเป็นการสร้างจิตส้านึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อเป็นการบริหารจัดการ การก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้าเสียในชุมชน
6.1 แนวทางการสร้างจิตส้านึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
สมเด็จพระเทถรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการในการส่งเสริม
ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง
ทัศนียภาพ เช่น ค่าต้นไม้ ปุ๋ย และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ

10,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส้านักปลัด

20,000

อบต.

งบประมาณ

ส้านักปลัด
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6.2 แนวทางการบริหารจัดการ การก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้้าเสียในชุมชน
ล้าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าด้าเนินการโครงการส่งเสริม
การคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะใน
ชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับแนวทางการคัดแยกขยะ และการ
บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี

งบประมาณ
30,000

สถานที่
ด้าเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2558
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ
หมู่ ด้าเนินการ
บ้าน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ที่
อบต.
ส้านักปลัด

