บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลขามสะแกแสง อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต.
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล (โบนัส)
2 ค่าจ้างเหมาบริการ

3 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล
4 ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ
5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา
หรือผู้บริหาร อบต.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างทาความสะอาด
ค่าจ้างพนักงานประจารถนา ค่าจ้างฉีดพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ
จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ
เครื่องใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่าย ฯลฯ
จัดการเลือกตังสมาชิก อบต. หรือนายก อบต.
แทนตาแหน่งที่ว่างกรณียุบสภา/มีคาสั่ง กกต.
ให้เลือกตังใหม่

งบประมาณ
9,772,380

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
สานักปลัด
กองคลัง

455,000

อบต.

สานักปลัด
กองคลัง

15,000

อบต.

สานักปลัด

20,000

อบต.

500,000

ม.1-15

สานักปลัด
กองการ
ศึกษาฯ
สานักปลัด

2
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
7 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
และพวงมาลา
8 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้างของ อบต.
9 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

10 โครงการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พกั ค่าบลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าและ
พวงมาลาในพิธีการต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร
ของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ของ อบต.
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ จ้างหรือทาเองซึ่งวัสดุ
สิ่งของ เครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม
กระดาษ เครื่องขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
จาน แก้ว ช้อน กระติกนา ไม้ถูพืน ไม้กวาด
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
280,000

แบบ ผด.02
สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
สานักปลัด
กองคลัง

3,110

อบต.

สานักปลัด

15,000

อบต.

สานักปลัด

170,000

อบต.

สานักปลัด
กองคลัง

200,000

อบต.

สานักปลัด
กองคลัง

20,000

อบต.

สานักปลัด

20,000

อบต.

สานักปลัด

35,000

อบต.

สานักปลัด
กองคลัง

3
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม

ที่

- ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่านามันเชือเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า รถตัดหญ้า เครื่องสูบนา เครื่องงปั่นไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างทาหรือทาเองซึ่ง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เช่น วารสาร แผ่นพับ ป้ายไวนิล สี และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างทาซึ่งวัสดุอปุ กรณ์
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก หัวพิมพ์ โปรแกรม
แผ่นดิสก์ เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการ ค่า
ไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ และสิ่งปลูก
สร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่านาประปาสาหรับที่ทาการ
และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ประจาที่ทาการ

235,000

- ค่าบริการไปรษณีย์

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

- ค่าไฟฟ้า

- ค่านาประปา

- ค่าโทรศัพท์

แบบ ผด.02
สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
สานักปลัด
กองคลัง

25,000

อบต.

สานักปลัด

65,000

อบต.

สานักปลัด
กองคลัง

414,000

อบต.

สานักปลัด

30,000

อบต.

สานักปลัด

10,000

อบต.

สานักปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณ๊ยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

20,000

อบต.

สานักปลัด
กองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่าพืนที่บริการ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ค่าจัดทาเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าบริการปรับปรุงและสารองข้อมูล เป็นต้น

50,000

อบต.

สานักปลัด

4
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ั ฑ์เพื่อเสริมสร้าง
11 โครงการจัดหาครุภณ
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
- ค่าจัดซือตู้เก็บแบบแผนที่ (ตู้เหล็ก)
- ค่าจัดซือตู้เหล็ก 3 ลินชัก
- ค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล
- ค่าจัดซือเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
12 อุดหนุนเทศบาลตาบลโนนเมือง
โครงการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือ
จัดจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ
13 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง
เพื่อเป็นผู้ดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
14 อุดหนุนอาเภอขามสะแกแสง
โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
พระราชพิธีและงานวันสาคัญ
15 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษีในพืนที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บแบบแผนที่
(ตู้เหล็ก) (ได้รับมาตรฐาน มอก.) 1 หลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 3 ลินชัก
(ได้รับมาตรฐาน มอก.) จานวน 2 หลัง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ทต.โนนเมือง
เป็นค่าดาเนินการเกี่ยวกับศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซือจัดจ้างของ อปท. และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. และนา
ข้อมูลที่ได้รับ ไปปรับปรุงพัฒนาระบบ
การทางานให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทาการ
ปกครองอาเภอขามสะแกแสง เพื่อจัดงาน
รัฐพิธีและงานวันสาคัญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

แบบ ผด.02
สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.

กองคลัง

10,000

อบต.

กองคลัง

21,000

อบต.

กองคลัง

7,900

อบต.

กองคลัง

20,000 ทต.โนนเมือง

กองคลัง

18,000

อบต.

สานักปลัด

10,000

อาเภอ

สานักปลัด

120,000

อบต.

กองคลัง

5

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้าง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล (โบนัส)

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง

160,920

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
สานักปลัด

2 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ของ อบต.
3 โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการฝึกทบทวน อปพร. และเจ้าหน้าที่
ประจาศูนย์ฯ ของ อบต.

150,000

อบต.

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

5 โครงการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อเป็นค่าดาเนินการและปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ศนู ย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
เพื่อเป็นค่าดาเนินการและปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าที่ศนู ย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ปอ้ งกันและลดอุบตั เิ หตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ

สานักปลัด

30,000 ศูนย์ อปพร.

สานักปลัด

30,000 ศูนย์ อปพร.

สานักปลัด

15,000

สานักปลัด

อบต.

6
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
- วัสดุเครื่องแต่งกาย

- วัสดุเครื่องดับเพลิง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ศนู ย์ อปพร. และสมาชิก อปพร.
และชุดดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ดบั เพลิง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น
เครื่องดับเพลิงเคมี ค่าจ้างเติมนายาเคมี ในเครื่องดับเพลิง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบ ผด.02

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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 ศูนย์ อปพร.
สานักปลัด

15,000

อบต.

สานักปลัด

7

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้าง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล (โบนัส)
2 ค่าจ้างเหมาบริการ

3 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล
4 ค่าเลียงรับรองในการประชุม
ณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
6 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่บคุ ลากร
อบต.ขามสะแกแสง
7 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างทาความสะอาด
ค่าจ้างพนักงานประจารถนา ค่าจ้างฉีดพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ
จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ
เครื่องใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการ
อื่น ๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่าย ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พกั ค่าบลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการฝึกอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรมจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
และการดารงชีวิตให้แก่บคุ ลากร อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดแู ลเด็ก/ผู้ดแู ลเด็ก ศพด. อบต.

งบประมาณ
1,205,240

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
กองการ
ศึกษาฯ

115,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

2,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

2,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

30,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

13,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

4,000

ศพด.

กองการ
ศึกษาฯ

8
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 ค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
9 ค่าจัดการเรียนการสอนสาหรับ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
10 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

11 โครงการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
- ค่าวัสดุสานักงาน
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

- ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
- ค่าวัสดุการเกษตร
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับเด็ก
เล็กของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน
การสอน เช่น จัดหาสื่อการเรียนการสอน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ของ อบต.
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ จ้างหรือทาเองซึ่งวัสดุ
สิ่งของ เครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม
กระดาษ เครื่องขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
จาน แก้ว ช้อน กระติกนา ไม้ถูพืน ไม้กวาด
และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ไม้ ท่อ
ปูนซีเมนต์ กระเบือง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ชื
ปุ๋ย มีด จอบ เสียม เป็นต้น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างทาหรือทาเองซึ่ง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เช่น วารสาร แผ่นพับ ป้ายไวนิล สี และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
176,400
61,200
10,000

แบบ ผด.02
สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
กองการ
ศึกษาฯ
ศพด.
กองการ
ศึกษาฯ
อบต.
กองการ
ศึกษาฯ

32,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

2,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

23,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

5,000

อบต.

6,000

อบต.

3,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ

9
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าวัสดุการศึกษา

12 ค่าอาหารเสริม (นม)

13 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
14 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
สาหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต.
15 โครงการภาษาอังกฤษสู่อาเซียน

16 โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างทาซึ่งวัสดุอปุ กรณ์
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก หัวพิมพ์ โปรแกรม
แผ่นดิสก์ เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา เช่น
แบบฝึกประสบการณ์ แบบเรียนต่าง ๆ หุ่น
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับ
เด็กเล็กศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ อบต. และ
นักเรียนสังกัดสานักคณะกรรมการศึกษา
ขันพืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์สาหรับเด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
เด็กเล็กใน ศพด.อบต. ให้มที กั ษะในการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการวันแม่
แห่งชาติ เพื่อให้เด็กเล็กใน ศพด. อบต.
ตระหนักถึงพระคุณของแม่
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ใน ศพด. อบต.
ให้มสี ุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

งบประมาณ
10,000

แบบ ผด.02
สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
กองการ
ศึกษาฯ

10,000 ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

กองการ
ศึกษาฯ

810,560 ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก
โรงเรียน

กองการ
ศึกษาฯ

105,000

อบต.

10,000

ศพด.

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ

2,500

ศพด.

กองการ
ศึกษาฯ

2,000

ศพด.

กองการ
ศึกษาฯ

5,000

ศพด.

กองการ
ศึกษาฯ

10
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
19 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนุก

20 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง

21 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู

22 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน

23 อุดหนุนโรงเรียนขามสะแกแสง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับโครงการ
อาหารกลางวัน ระดับชันอนุบาล-ป.6
ในเขต อบต.
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านหนุก
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
การเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนบ้านคู
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนา
การเรียนการสอนด้วยอุปกรณ์และนวัตกรรม
ทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์

แบบ ผด.02

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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
1,548,000 โรงเรียน
กองการ
จานวน
ศึกษาฯ
4 แห่ง
20,000 โรงเรียน
กองการ
บ้านหนุก
ศึกษาฯ
20,000

โรงเรียน
บ้านหญ้าคา
โนนแจง
20,000 โรงเรียน
บ้านคู

กองการ
ศึกษาฯ

20,000

กองการ
ศึกษาฯ

โรงเรียน
บ้าน
หนองจาน
40,000 โรงเรียน
ขามสะแกแสง

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

11

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้าง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล (โบนัส)

เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง

158,280

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
สานักปลัด

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน เยาวชน หรือกิจกรรมการ
บาบัด ฟื้นฟูผู้ตดิ /ผู้เสพยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ของ อบต. เช่น ยา เวชภัณฑ์ นายา
เข็มฉีดยา ยาคุมกาเนิดสุนขั และแมว ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออกในเขต อบต. เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการรณรงค์กาจัดลูกนายุงลาย ค่านามัน
ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน และอื่น ๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการป้องกันโรคพิษ
สุนขั บ้า ในเขต อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ แก่ประชาชน

20,000

อบต.

สานักปลัด

30,000

อบต.

สานักปลัด

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

4 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

5 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนขั บ้า
6 โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

160,000 ทุกหมู่บา้ น 1- สานักปลัด
15

50,000 ทุกหมู่บา้ น 1- สานักปลัด
15
30,000 อบต.
สานักปลัด
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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้า เพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้าง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนตาบล (โบนัส)
2 ค่าจ้างเหมาบริการ

3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
4 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที/่ ทางสาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต
ในเขต อบต.ขามสะแกแสง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง และคณะกรรมการดาเนินการซือหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น
ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างทาความสะอาด
ค่าจ้างพนักงานประจารถนา ค่าจ้างฉีดพ่น
หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พกั ค่าบลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที/่ ทาง
สาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต ในเขต
อบต. เพื่อจัดทาหนังสือสาหรับที่หลวง(นสล.)
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
1,249,800

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
กองช่าง

10,000

อบต.

กองช่าง

50,000

อบต.

กองช่าง

50,000 ทุกหมู่บา้ น 1- กองช่าง
15

13
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

6 โครงการจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
- วัสดุสานักงาน
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

- วัสดุกอ่ สร้าง

- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

- ค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น

ค่าบริการไปรษณีย์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ของ อบต.
เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์
รถยนต์ โต๊ะ เก้าอี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้างของ อบต. เช่น กล้องวัดระดับ
ไฟฟ้า ถนน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือ จ้างหรือทาเองซึ่งวัสดุ
สิ่งของ เครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ เช่น แฟ้ม
กระดาษ เครื่องขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า และวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าซือวัสดุกอ่ สร้าง เช่น ไม้ ท่อ
ปูนซีเมนต์ กระเบือง สังกะสี ตะปู
ตลับเมตร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่านามันเชือเพลิงและหล่อลื่น
สาหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์
รถกระเช้า รถตัดหญ้า เครื่องสูบนา เครื่องงปั่นไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตราไปรษณ๊ยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
25,000

แบบ ผด.02
สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
กองช่าง

100,000 ทุกหมู่บา้ น 1- กองช่าง
15

20,000
50,000

อบต.
อบต.

กองช่าง
กองช่าง

50,000

อบต.

กองช่าง

25,000

อบต.

กองช่าง

15,000

อบต.

กองช่าง

5,000

อบต.

กองช่าง

14

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม

ที่

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ค่าไฟฟ้า

ั ฑ์เพื่อเสริมสร้าง
7 โครงการจัดหาครุภณ
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
- ค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
สาหรับงานประมวลผล
- ค่าจัดซือเครื่องปรับอากาศ
- ค่าจัดซือเครื่องมือวัดระยะทางละเอียด ชนิดเดินตาม (ล้อวัดระยะทาง)
- ค่าจัดซือท่อส่งนา บ้านโนนหญ้าคา
หมู่ที่ 7
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้ น
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ จ้างทาซึ่งวัสดุอปุ กรณ์
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก หัวพิมพ์ โปรแกรม
แผ่นดิสก์ เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการ ค่า
ไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ์ และสิ่งปลูก
สร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ อบต.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค สาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องปรับอากาศ
ติดตังในกองช่าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือเครื่องมือวัดระยะทาง
ละเอียด ชนิดเดินตาม จานวน 1 เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือท่อ PVC จานวน
45 ท่อน ๆ ละ 2,684 บาท
- เริ่มจากถนน คสล.เดิม ข้างบ้านเลขที่
86/1 บ้านนายจุล วรากลาง ไปทางทิศใต้
ถึงข้างบ้าน ด.ต.ประเทือง เล็งกลาง
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 70 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพืนที่กอ่ สร้างไม่นอ้ ยกว่า
280 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ม. หนา 0.15 ม.
ทังสองข้างทาง

งบประมาณ
10,000

แบบ ผด.02
สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
กองช่าง

415,000

อบต.

กองช่าง

21,000

อบต.

กองช่าง

33,000

อบต.

กองช่าง

3,600

อบต.

กองช่าง

120,780 โนนหญ้าคา 7

กองช่าง

136,900

กองช่าง

สันติสุข

2

15

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้ น
บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3

10 โครงการก่อสร้างถังเก็บนา คสล.
ใต้ดนิ บริเวณประปาหมู่บา้ นนามาบ
หมู่ที่ 5
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้ นห้วยฉลุง
หมู่ที่ 8

12 โครงการขุดลอกสระนาสาธารณะ
วัดบ้านคู หมูที่ 9

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- เริ่มจากข้างที่ดนิ นายแก้ว แพรวกลาง
ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดนิ ด.ต.สมเกียรติ
รัตนปราณี ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 57 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพืนที่กอ่ สร้างไม่นอ้ ยกว่า
285 ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 ม. หนา 0.15 ม. สองข้างทาง
ขนาดกว้าง 4.36 เมตร ยาว 4.36 เมตร
สูง 2.35 เมตร
- เริ่มจากข้างที่ดนิ นางสุดตา มุ่งแฝงกลาง
ไปทางทิศตะวันออก ถึงข้างที่ดนิ นางชื่นชม
ฮันเซน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 72 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพืนที่กอ่ สร้างไม่นอ้ ยกว่า
288 ตร.ม.
ด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของสระนา
- ช่วงที่ 1 ขุดลอกกว้าง 6.00 ม. ยาว
27 ม. ลึกเฉลี่ย 7.50 ม. ลาดเอียง 1:1
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 1,186 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 2 ขุดลอกกว้าง 5.00 ม. ยาว
41 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. ลาดเอียง 1:1
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 296.25 ลบ.ม.
- ช่วงที่ 3 ขุดลอกกว้าง 1.50 ม. ยาว
44 ม. ฐานล่างกว้าง 6 ม. สูงเฉลี่ย 2.50ม.
ปริมาตรดินขุดไม่นอ้ ยกว่า 412.50 ลบ.ม.

แบบ ผด.02

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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
143,200 สะแกราษฎร์ 3 กองช่าง

231,000

นามาบ

5

กองช่าง

140,900

ห้วยฉลุง

8

กองช่าง

71,000

คู

9

กองช่าง
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- เริ่มจากถนน คสล.เดิม ข้างที่ดนิ นางสาย
จันทร์กลาง ไปทางทิศใต้ถึงบ้านเลขที่ 21
บ้านนางเตือน มุ่งเครือกลาง ขนาดกว้าง
4.00 ม. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พืนที่กอ่ สร้างไม่นอ้ ยกว่า 112 ตร.ม. พร้อม
ลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม. หนา
0.15 ม. ทังสองข้างทาง
- วางท่อระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างบ้านเลขที่ 284 หมู่ 15 บ้านนายลอย
Ø 0.80 ม. อัดแรงชัน 3 จานวน 20 ท่อน

54,900

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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
คู
9 กองช่าง

52,000

บุละกอ

10 กองช่าง

- เริ่มจากบ้านเลขที่ 7 บ้านนายสุนทร
เตยโพธิ์ ไปทางทิศตะวันตก ถึงตรงข้าม
บ้านเลขที่ 49 บ้านนางมน ฉลองกลาง
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 30 ม.
ลึก 0.40 ม.

61,000

บุละกอ

10 กองช่าง

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้ นคู
หมู่ที่ 9

14 โครงการวางท่อระบายนา คสล.
ภายในหมู่บา้ นบุละกอ หมู่ที่ 10
(ตรงข้ามร้านค้าชุมชน
ติดลาห้วยเหนือ คุ้มบ้านห้วย)
15 โครงการก่อสร้างรางระบายนา คสล.
ภายในหมู่บา้ นบุละกอ หมู่ที่ 10

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้ นหนองจาน
หมู่ที่ 11

17 โครงการก่อสร้างรางระบายนา คสล.
ภายในหมู่บา้ นโนนแจง หมู่ที่ 12

แบบ ผด.02

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

- เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 255 บ้าน
น.ส.ขนิษฐา มุ่งแฝงกลาง ไปทางทิศใต้
ถึงข้างที่ดนิ นางเที่ยง หมายต่อกลาง ขนาด
กว้าง 3.00 ม. ยาว 96 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพืนที่กอ่ สร้างไม่นอ้ ยกว่า 288 ตร.ม.
- เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 6 บ้านนางระงับ
หมายตามกลาง ไปทางทิศตะวันตก ถึง
ตรงข้ามบ้านเลขที่ 4 บ้านนายอิทธิ ยังกลาง
กว้าง 0.40 ม. ยาว 52 ม. ลึก 0.40 ม.

งบประมาณ

138,300 หนองจาน 11 กองช่าง

107,000

โนนแจง 12 กองช่าง

17

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการขยายท่อเมนต์ประปา
ภายในหมู่บา้ นหนองมะค่า หมู่ที่ 13

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้ นริมบึง
หมู่ที่ 14

ั นา20 โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พฒ
เด็กเล็ก อบต.ขามสะแกแสง
21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บา้ นขาม หมู่ที่ 1

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
หมู่บา้ นหนุก หมู่ที่ 4
(ทางไปบ้านโนนกระถิน)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากท่อประปาหมู่บา้ น
เดิม ข้างที่ดนิ นางใบ ด้วงสูงเนิน ไปทาง
ทิศตะวันตก ถึงข้างบ้านเลขที่ 222 หมู่ 13
บ้านนายสมาน มุ่งอุ่นกลาง ใช้ทอ่ PVC
ชันคุณภาพ 13.5 Ø 2 นิว ยาว 1,752 ม.
- เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 70 บ้าน
นายสาราญ หวังรักกลาง ไปทางทิศใต้ถึง
ข้างบ้านเลขที่ 67/2 บ้านนายมี สวยกลาง
กว้าง 3.00 ม.ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพืนที่กอ่ สร้างไม่นอ้ ยกว่า 300 ตร.ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม.
หนา 0.15 ม. ทังสองข้างทาง
- ก่อสร้างรัว คสล. ก่ออิฐฉาบปูน ยาว
131 ม. สูง 1.65 ม. พร้อมประตูรัว
ยาว 5.00 ม.
- เริ่มจากข้างที่ดนิ นางประนอม ชนะจอหอ
ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างที่ดนิ นางอรุณี
สุวรรณคา กว้าง 3.00 ม. ยาว 770 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพืนที่กอ่ สร้าง
ไม่นอ้ ยกว่า 2,310 ตร.ม.
แบ่งเป็น 6 ช่วง
- ช่วงที่ 1 เริ่มจากข้างที่ดิน นางสาเภา กลีบกลาง
ไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม.

แบบ ผด.02

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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
185,000 หนองมะค่า 13 กองช่าง

148,500

ริมบึง

14

379,000

ศพด.

169,000

ขาม

1

กองช่าง

288,000

หนุก

4

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

18

ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
- ช่วงที่ 2 เริ่มจากข้างที่ดิน นางสาเภา กลีบกลาง
ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดิน นายโฉม กลีบกลาง
กว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.
- ช่วงที่ 3 เริ่มจากข้างที่ดิน นางชุ่ม
เวสันเทียะ ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดิน
นางสาเนียง รัตนกุล ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม.
- ช่วงที่ 4 เริ่มจากข้างที่ดิน นางสมภาร
พาจันอัด ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดิน
นายสมพร มุ่งพูนกลาง ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.
- ช่วงที่ 5 เริ่มจากข้างที่ดิน นายสมพร
มุ่งพูนกลาง ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดิน
นางแสวง แช่มกลาง ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
- ช่วงที่ 6 เริ่มจากข้างที่ดิน นายณรงค์
สินสันเทียะ ไปทางทิศเหนือ ถึงข้างที่ดิน
นางจรูญ จารึกกลาง ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม. หรือพืนที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.

งบประมาณ

แบบ ผด.02
สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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

19

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

23 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บา้ นบุละกอ หมู่ที่ 10

- เริ่มจากข้างบ้านเลขที่ 53 บ้าน
นางนกแก้ว สอนสิลา ไปทางทิศใต้ ถึงบ้าน
เลขที่ 129 บ้าน ร.ต.ท.พินจิ ปลั่งกลาง
กว้าง 2.50 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพืนที่ซ่อมแซมไม่นอ้ ยกว่า 125 ตร.ม.

ที่

งบประมาณ
77,800

แบบ ผด.02
สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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
บละกอ 10 กองช่าง

20

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จงั ดวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์กอ่ นวัยอันควร
2 โครงการฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้

3 โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้ น/
ตาบล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาสามปี
และแผนชุมชน
4 โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี

5 โครงการ อบต.ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ
6 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
เลียงชีพอย่างยั่งยืน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เด็กและสตรีในการปัองกันและแก้ไข
ปัญหาการตังครรภ์กอ่ นวัยอันควร
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการส่งเสริมและฝึก
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ให้แก่กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ
เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขต อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการในการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดทา แผนพัฒนาสามปี
และแผนชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการโครงการส่งเสริม
ศักยภาพสตรี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายสตรีและส่งเสริมบทบาทสตรี
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
การดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
งบประมาณ
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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
20,000 ทุกหมู่บา้ น 1- สานักปลัด
15
30,000 ทุกหมู่บา้ น 1- สานักปลัด
15
32,000 ทุกหมู่บา้ น 1- สานักปลัด
15
30,000 ทุกหมู่บา้ น 1- สานักปลัด
15
50,000 ทุกหมู่บา้ น 1- สานักปลัด
15
40,000 อบต.
สานักปลัด

21

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จงั ดวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
2 โครงการแข่งขันกีฬา ศพด. สัมพันธ์
อ.ขามสะแกแสง
3 โครงการส่งทีมนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

4 การจัดงานเนื่องในวันสาคัญทาง
ศาสนา
5 โครงการจัดงานประเพณีวันพริก
และของดีอาเภอขามสะแกแสง
6 โครงการสืบสานประเพณี
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
7 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดง
พืนบ้าน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
เช่น การแข่งขันฟุตบอล เซปักตะกร้อ กีฬาพืนบ้าน และกีฬาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ศพด.สัมพันธ์ อ.ขามสะแกแสง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการส่งทีมนักกีฬา
หรือทีมนักกีฬาของ อบต. เข้าร่วมทาการ
แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดกิจกรรมในวัน
สาคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดงานประเพณี
วันพริกและของดีอาเภอขามสะแกแสง
เช่น ค่าตกแต่งขบวน การออกร้าน ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่การแสดง
พืนบ้านให้คงอยู่สืบไป

งบประมาณ
80,000

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
กองการ
ศึกษาฯ

11,000

ศพด.

50,000

อบต.

10,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

315,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

15,000

อบต.

22,000

อบต.

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ
กองการ
ศึกษาฯ

22
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 อุดหนุนอาเภอขามสะแกแสง
โครงการจัดงานวันพริกและของดี
อาเภอขามสะแกแสง
9 อุดหนุนอาเภอขามสะแกแสง
โครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าว
สุรนารี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณี
วันพริกและของดีอาเภอขามสะแกแสง
ให้แก่ที่ทาการปกครองอาเภอขามสะแกแสง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานบวงสรวง
ท้าวสุรนารี ให้แก่ที่ทาการปกครองอาเภอ
ขามสะแกแสง

งบประมาณ
30,000

15,000

แบบ ผด.02
สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
กองการ
ศึกษาฯ
อบต.

กองการ
ศึกษาฯ

23

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 วัสดุการเกษตร

2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุพ์ ชื
พันธุส์ ัตว์ ดิน ปุ๋ย มีด กรรไกร จอบ เสียม
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการในการส่งเสริม
ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุง
ทัศนียภาพ เช่น ค่าต้นไม้ ปุ๋ย และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

10,000

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
สานักปลัด

10,000

อบต.

งบประมาณ

สานักปลัด

24

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์ของ อบต. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
งบกลาง
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
2 เบียยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ให้แก่พนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ

3 เบียยังชีพผู้พกิ าร

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พกิ าร

4 เบียยังชีพผู้ปว่ ยโรคเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพให้กบั
ผู้ปว่ ยโรคเอดส์
เพื่อจ่ายในกรณีจาเป็น กรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

5 เงินสารองจ่าย

6 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่
7 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

งบประมาณ
137,400

สถานที่
ดาเนินการ
หน่วย
พ.ศ.2559
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
หมู่ ดาเนินการ
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.
กองคลัง

9,700,000 ทุกหมู่บา้ น 1- สานักปลัด
2,016,000

ผู้พกิ าร

30,000

15
1- สานักปลัด
15
สานักปลัด

ผู้ปว่ ย
โรคเอดส์
549,000 ทุกหมู่บา้ น 1- สานักปลัด
15
140,000

อบต.

สานักปลัด

169,430

อบต.

กองคลัง

25

แบบ ผด.02

26

แบบ ผด.02

27

แบบ ผด.02

28

แบบ ผด.02

29

แบบ ผด.02

30

แบบ ผด.02

31

แบบ ผด.02

32

แบบ ผด.02

33

แบบ ผด.02

34

แบบ ผด.02

35

แบบ ผด.02

36

แบบ ผด.02

37

แบบ ผด.02

38

แบบ ผด.02

39

แบบ ผด.02

40

แบบ ผด.02

41

แบบ ผด.02

42

แบบ ผด.02

43

แบบ ผด.02

44

แบบ ผด.02

45

แบบ ผด.02

46

แบบ ผด.02

47

แบบ ผด.02

48

แบบ ผด.02

