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       1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
            วัตถุประสงค์ของยทุธศาสตร์
            -  เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความสะดวก  รวดเร็ว  ในการคมนาคม
            -  เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกในการใช้น ้า
            -  เพื่อใหม้ไีฟฟา้ใช้ครบทกุครัวเรือนและเกดิแสงสว่างตามถนนที่ใช้สัญจร
            -  เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกในด้านการสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ
            -  เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อข่าวสารด้านโทรคมนาคม

       1.1  แนวทางการก่อสร้าง  ปรับปรุงและบ้ารุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้้า

ล้าดับ หน่วย
ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 โครงการกอ่สร้างถนนดินเสริมลูกรัง  - เร่ิมจากเขตเทศบาลต้าบลขามสะแกแสง 90,900        สันติสุข 2 ส่วนโยธา
ภายในหมู่บา้น บา้นสันติสุข หมู่ที่ 2 ไปทางทศิใต้ หลังบา้นเลขที่ 215 ม.2

บา้นนายนงค์ หวังอุ้มกลาง ถึงถนนลูกรังเดิม
ข้างบา้นเลขที่ 169 ม.2 บา้นนายส้าเภา
สุวรรณกลาง กว้าง 4 ม. ยาว 279 ม.
สูงเฉล่ีย 0.50 ม. ปริมาตรดินถมไมน่อ้ยกว่า
558 ลบ.ม.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2559

องค์การบริหารสว่นต้าบลขามสะแกแสง  อ้าเภอขามสะแกแสง  จงัหวัดนครราชสมีา

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



15

ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - ช่วงที่ 1 เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000      สะแกราษฎร์ 3 ส่วนโยธา
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น เดิม ข้างศาลาบริการสุขภาพและข่าวสาร
บา้นสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 บา้นสะแกราษฎร์ ไปทางทศิเหนอื ถึงข้าง

บา้นเลขที่ 94 ม.3 บา้นนางสมยั มุ่งอุ่นกลาง
กว้าง 5 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื นที่กอ่สร้างไมน่อ้ยกว่า 300 ตร.ม. 

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 67,900        โนนหญ้าคา 7 ส่วนโยธา
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ตรงข้ามบา้นเลขที่ 41 ม.7 บา้นนายวินยั
บา้นโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 พรมสันเทยีะ ไปทางทศิตะวันตก ถึงข้าง

บา้นเลขที่ 155 ม.7 บา้นนายสามารถ
จงนอก กว้าง 3 ม. ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 90,800        หนองจาน 11 ส่วนโยธา
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ข้างบา้นเลขที่ 49 ม.11 บา้นนายสมเกยีรติ
บา้นหนองจาน ม.11 อธิธาดา ไปทางทศิตะวันออก ถึงสามแยก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม กว้าง 4 ม.
ยาว 45 ม. หนา 0.15 ม.

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ช่วงที่ 1 เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 58,800        หนองจาน 11 ส่วนโยธา
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น ข้างบา้นเลขที่ 99 ม.11 บา้นนายอดุม
บา้นหนองจาน ม.11 จูกลาง กว้าง 3 ม. ยาว 37 ม. หนา 0.15 ม.

พร้อมวางทอ่ระบายน ้า คสล.
6 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ช่วงที่ 1 เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 150,000      หนองมะค่า 13 ส่วนโยธา

เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น (เขต ทต.ขามสะแกแสง) ข้างที่นา
บา้นหนองมะค่า หมู่ที่ 13 นายบญุเลี ยง ดังกลาง ไปทางทศิเหนอื ถึง

ข้างที่ดินนายแขนง มุ่งแฝงกลาง กว้าง 5 ม.
ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. 

หมายเหตุ
บ้าน

หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต ช่วงที่ 1 เร่ิมจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 149,000      โนนสะอาด 15 ส่วนโยธา
เสริมเหล็ก ภายในหมู่บา้น ข้างบา้นเลขที่ 284 หมู่ 15 บา้นนายลอย
บา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 15 มุ่งแฝงกลาง ไปทางทศิตะวันออก ถึงข้าง

บา้นเลขที่ 176 หมู่ 15 บา้นนางสาวติ ว
มุ่งแฝงกลาง กว้าง 3 ม. ยาว 99 ม. หนา
0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง

8 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ช่วงที่ 1 เร่ิมจากแนวถนนลาดยางสาย 90,400        ขาม 1 ส่วนโยธา
ภายในหมู่บา้น บา้นขาม หมู่ที่ 1 บา้นขาม-บลุะกอ ไปทางทศิตะวันออก ถึง

ข้างบา้นนายสร้อย มุ่งออ้มกลาง กว้าง 3 ม.
ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม.
ช่วงที่ 2 เร่ิมจากแนวถนนลาดยางสาย
บา้นขาม-บลุะกอ ไปทางทศิตะวันออก ถึง
ข้างที่นานายศุภรัตน ์ค้าบตุรดี กว้าง 3 ม.
ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม.

9 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง เร่ิมจากถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 59,600        ขาม 1 ส่วนโยธา
ภายในหมู่บา้น บา้นขาม หมู่ที่ 1 2067 สายอ้าเภอขามสะแกแสง-อ.โนนสูง

ไปทางทศิตะวันตกถึงข้างที่นานายอทุยั
หวังรักกลาง กว้าง 3 ม. ยาว 321 ม.
หนา 0.15 ม.

10 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เร่ิมจากถนนลาดยางสายบา้นขาม-บลุะกอ 69,600        บลุะกอ 10 ส่วนโยธา
เสริมเหล็กภายในหมู่บา้น บา้นบลุะกอ ข้างวัดบลุะกอ ถึงข้างก้าแพงวัดบลุะกอ
หมู่ 10 (คุ้มบา้นหว้ยสามคัคี) กว้าง 4 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.10 ม.

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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       1.2  แนวทางด้านแหลง่น้้า  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  และการขยายเขตประปา

ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 โครงการขยายทอ่เมนต์ประปา จุดเร่ิมต้นเชื่อมต่อจากทอ่ประปาเทศบาล 57,700        สันติสุข 2 ส่วนโยธา
ภายในหมู่บา้น บา้นสันติสุข หมู่ที่ 2 ขามสะแกแสง บริเวณบา้นเลขที่ 86 ม.2

บา้นนายปั่น ฝ่ายกลาง ไปทางทศิตะวันออก
ถึงบริเวณบา้นเลขที่ 21 ม.2 บา้นนายนติย์
แกว้วิเศษ ทอ่เมนต์ PVC ชั น 13.5
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ยาว 552 ม.

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. เร่ิมจากแนวเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 150,000      หนกุ 4 ส่วนโยธา
ภายในหมู่บา้นหนกุ หมู่ 4 ตรงข้ามบา้นเลขที่ 294 ม.4 บา้นนายแนน่

อดุศรีนอก ไปทางทศิใต้ ถึงข้างบา้นเลขที่ 
150/1 ม.4 บา้นนายพมิพ ์ดวงกลาง
กว้าง 0.40 ม. ยาว 77 ม. ลึก 0.40 ม.

3 โครงการขุดลอกสระน ้าวัดบา้นคู  - ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 45 ม. ลึกเฉล่ีย 150,000      คู 9 ส่วนโยธา
หมู่ 9 7 ม. ลาดเอยีง 1: 1 ปริมาตรดินขุด
(ขุดลอกด้านทิศตะวันนออกของสระน ้า) ไมน่อ้ยกว่า 1,890 ลบ.ม.

 - ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม. ยาว 72 ม. ลึกเฉล่ีย
4 ม. ลาดเอยีง 1: 1 ปริมาตรดินขุด
ไมน่อ้ยกว่า 864 ลบ.ม.
 - ช่วงที่ 3 กว้าง 3 ม. ยาว 72 ม. ลึกเฉล่ีย
7 ม. ลาดเอยีง 1: 1 ปริมาตรดินขุด
ไมน่อ้ยกว่า 1,512 ลบ.ม.
 - ช่วงที่ 4 กว้าง 7 ม. ยาว 13 ม. ลึกเฉล่ีย
7 ม. ลาดเอยีง 1: 1 (2 ด้าน) ปริมาตร
ดินขุดไมน่อ้ยกว่า 399 ลบ.ม.

หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
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ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. เร่ิมจากรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 80,100        บลุะกอ 10 ส่วนโยธา
ภายในหมู่บา้น บา้นบลุะกอ หมู่ 10 เดิม ข้างบา้นเลขที่ 63 ม.10 บา้นนายอนนัต์

ผิวกลาง ไปทางทศิใต้ ถึงข้างบา้นเลขที่ 7
ม.10 บา้นนายสุนทร เตยโพธิ ์กว้าง 0.40 ม.
ยาว 41 ม. ลึก 0.40 ม. 

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. เร่ิมจากแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 149,000 โนนแจง 12 ส่วนโยธา
ภายในหมู่บา้น บา้นโนนแจง หมู่ 12 ตรงข้ามบา้นเลขที่ 72 ม.12 บา้นนางฉลวย

หดีสันเทยีะ ไปทางทศิตะวันตก ถึงข้างบา้น
เลขที่ 27 ม.12 บา้นนายมาก ผ่อนกลาง
กว้าง 0.40 ม. ยาว 76 ม. ลึก 0.40 ม.

6 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน ้า ขุดดินวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 148,000 ริมบงึ 14 ส่วนโยธา
บา้นริมบงึ หมู่ที่ 14 อดัแรง มอก.ชั น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.80 ม. ยาว 1.00 ม. จ้านวน 1 จุด
2 แถว รวม 26 ทอ่น

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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       1.3  แนวทางการขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ
ล้าดับ หน่วย

 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขยายเขตระบบจ้าหนา่ยไฟฟา้แรงต้่า เร่ิมจากข้างประปาหมู่บา้น บา้นโนนหญ้าคา 82,100        โนนหญ้าคา 7 ส่วนโยธา
บา้นโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ไปทางทศิตะวันตก ถึงที่นา

นายแย้ม ชอบมะลัง
2 ขยายเขตระบบจ้าหนา่ยไฟฟา้แรงต้่า เร่ิมจากข้างบา้นเลขที่ 98 หมู่ 8 บา้น 150,000      หว้ยฉลุง 8 ส่วนโยธา

พร้อมติดตั งดวงโคมไฟฟา้สาธารณะ นายช่วย หวังช่วยกลาง ไปทางทศิเหนอื
บา้นหว้ยฉลุง หมู่ที่ 8 ถึงข้างบา้นเลขที่ 244 หมู่ 8 บา้น

นายบู๊  ฤทธิก์ลาง

       1.4  แนวทางด้านการสาธารณูปโภค  และการก่อสร้างอ่ืน

ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 โครงการกอ่สร้างรั วพร้อมปา้ยและ กอ่สร้างรั วพร้อมปา้ยและประตูทางเข้าที่ 837,000      อบต. ส่วนโยธา
ประตูทางเข้าที่ท้าการ อบต. ท้าการ อบต. ยาว 132.50 ม.

(ตามแบบ อบต.ขามสะแกแสง)
2 โครงการปรับปรุงศาลากลางบา้น เทพื นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปกูระเบื อง 156,000      นามาบ 5 ส่วนโยธา

บา้นนามาบ หมู่ที่ 5 เซรามคิ ขนาด 12"x12" ภายในอาคาร
กว้าง 10.02 ม. ยาว 22.84 ม. พื นที่
ปรับปรุง 228.85 ตร.ม.

3 โครงการต่อเติมศาลากลางบา้น เทพื นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในอาคาร 150000 ด่านช้าง 6 ส่วนโยธา
บา้นด่านช้าง หมู่ 6 กว้าง 10.00 ม. ยาว 20 ม. พื นที่ต่อเติม

200 ตร.ม.

หมายเหตุ
บ้าน

หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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       1.5  แนวทางด้านการสื่อสาร
ล้าดับ หน่วย

 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อดุหนนุองค์การบริหารส่วนต้าบล เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้ก ่อบต. 20,000        อบต. ส้านกัปลัด
เมอืงเกษตร โครงการศูนย์รวม เมอืงเกษตร เปน็ค่าด้าเนนิการเกี่ยวกบั
ข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างองค์กร ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื อจัดจ้างของ อปท.
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับอ้าเภอ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ
บ้าน

หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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       2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต
     วัตถุประสงค์ของยทุธศาสตร์

            -  เพื่อใหเ้ด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พกิาร  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื อ  HIV.  ได้รับการพฒันาทางด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น
            -  เพื่อใหป้ระชาชนได้รับการพฒันาด้านสาธารณสุข
            -  เพื่อเปน็การส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการศึกษา
            -  เพื่อเปน็การส่งเสริมสนบัสนนุด้านกฬีา  นนัทนาการ  และการจัดใหม้สีถานที่ออกก้าลังกาย  และสวนสาธารณะ
            -  เพื่อเปน็การปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั
            -  เพื่อเปน็การปอ้งกนัและแกไ้ขการแพร่ระบาดปญัหายาเสพติด  และสร้างความเข้มแข็งใหแ้กชุ่มชน
            -  เพื่อเปน็การรณรงค์  และประชาสัมพนัธ์เพื่อปลูกจิตส้านกึด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ใหแ้กป่ระชาชน

      2.1  แนวทางด้านการสงัคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชวีิต  เด็ก  สตรี  ผู้สงูอาย ุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื้อ  HIV.

ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 การจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการจัดงานวันเด็ก 110,000      อบต. ส่วน
แหง่ชาติขององค์การบริหารส่วนต้าบล การศึกษาฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการโครงการส่งเสริม 20,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส้านกัปลัด
ส่งเสริมศักยภาพสตรี ศักยภาพสตรี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ 15

เครือข่ายสตรีและส่งเสริมบทบาทสตรี
3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการส่งเสริมพฒันา 120,000      ทกุหมู่บา้น 1- ส้านกัปลัด

ส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต อบต. 15
4 เบี ยยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือเบี ยยังชีพใหก้บั 24,000        ผู้ปว่ย ส้านกัปลัด

ผู้ปว่ยโรคเอดส์ โรคเอดส์

หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
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      2.2  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสขุ

ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าพาหนะน้าเด็กไปสถานพยาบาล เพื่อจ่ายเปน็ค่าพาหนะน้าเด็กไปสถาน- 5,000          ศูนย์พัฒนา ส่วน
พยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เด็กเล็ก การศึกษาฯ

2 สนบัสนนุการบริการสาธารณสุข เพื่ออดุหนนุใหแ้ก ่อสม. ในเขต อบต. 112,500      ทกุหมู่บา้น 1- ส้านกัปลัด
มลูฐานหมู่บา้น (อสม.) จ้านวน 15 หมู่บา้น 15

3 ค่าใช้จ่ายในการควบคุมและปอ้งกนั เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการรณรงค์และปอ้งกนั 137,400      ทกุหมู่บา้น 1- ส้านกัปลัด
โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออกในเขต อบต. เช่น ค่าใช้จ่าย 15

ในการรณรงค์ก้าจัดลูกน ้ายุงลาย ค่าน ้ามนั
ค่าจ้างเหมาฉีดพน่หมอกควัน และอื่น ๆ

4 ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการปอ้งกนัโรคพษิ 25,350        ทกุหมู่บา้น 1- ส้านกัปลัด
และคุมก้าเนดิสุนขัและแมว สุนขับา้ คุมก้าเนดิสุนขัและแมว 15

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 20,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส้านกัปลัด
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการตั งครรภ์ แกเ่ด็กและสตรีในการปอังกนัและแกไ้ข 15
กอ่นวัยอนัควร ปญัหาการตั งครรภก์อ่นวัยอนัควร

6 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกนั 120,000      อบต. ส้านกัปลัด
ในระดับทอ้งถิ่นหรือพื นที่ สุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือพื นที่

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามยัเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการโครงการส่งเสริม 5,000          ศพด. ส่วนการศึกษา

สุขภาพอนามยัเด็กเล็ก ใน ศพด. อบต.
ใหม้สุีขภาพร่างกายที่แข็งแรง

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการโครงการปอ้งกนั 21,000        อบต. ส้านกัปลัด
ปอ้งกนัและควบคุมโรคเอดส์ และควบคุมโรคเอดส์ แกป่ระชาชน

หมายเหตุ
บ้าน

หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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      2.3  แนวทางการสง่เสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา

ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก 252,000      อบต. ส่วน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เล็กของ อบต. การศึกษาฯ

2 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ส้าหรับ 878,520      ศูนย์พฒันา ส่วน
เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อบต. และ เด็กเล็ก การศึกษาฯ
นกัเรียนสังกดัส้านกัคณะกรรมการศึกษา โรงเรียน
ขั นพื นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล

3 ค่าวัสดุการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อวัสดุการศึกษา เช่น 40,000        ศูนย์พฒันา ส่วน
แบบฝึกประสบการณ์ แบบเรียนต่าง ๆ หุ่น เด็กเล็ก การศึกษาฯ
ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 ค่าวัสดุกอ่สร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม ้สี 5,000          ศูนย์พฒันา ส่วน
ทอ่ ปนูซีเมนต์ ตะป ูจอบ เสียม โถส้วม เด็กเล็ก การศึกษาฯ
อา่งล้างมอื อปุกรณ์ประปา และวัสดุอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

5 อดุหนนุโครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุส้าหรับโครงการ 1,640,000    โรงเรียน ส่วน
ส้าหรับเด็กนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั อาหารกลางวัน ระดับชั นอนบุาล-ป.6 จ้านวน การศึกษาฯ
สพฐ. ในเขต อบต. 4 แหง่

6 อดุหนนุโรงเรียนบา้นหนกุ เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการพฒันา 20,000        โรงเรียน ส่วน
การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี บา้นหนกุ การศึกษาฯ
คอมพวิเตอร์ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นหนกุ

7 อดุหนนุโรงเรียนบา้นหญ้าคาโนนแจง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการเสริมสร้าง 20,000        โรงเรียน ส่วน
และพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของนกัเรียน บา้นหญ้าคา การศึกษาฯ

โนนแจง

หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
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ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

8 อดุหนนุโรงเรียนบา้นคู เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการพฒันา 20,000        โรงเรียน ส่วน
การเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี บา้นคู การศึกษาฯ
คอมพวิเตอร์ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นคู

9 อดุหนนุโรงเรียนบา้นหนองจาน เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการพฒันา 20,000        โรงเรียน ส่วน
การเรียนการสอนด้วยอปุกรณ์และนวัตกรรม บา้น การศึกษาฯ
ทางการงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ หนองจาน

10 อดุหนนุโรงเรียนขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโครงการ 40,000        โรงเรียน ส่วน
หอ้งปฏบิติัการคอมพวิเตอร์ ขามสะแกแสง การศึกษาฯ

11 โครงการภาษาองักฤษสู่อาเซียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการโครงการเรียนรู้ 3,000          ศพด. ส่วน
ภาษาองักฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมของ การศึกษาฯ
เด็กเล็กใน ศพด.อบต. ใหม้ทีกัษะในการ
ส่ือสารด้วยภาษาองักฤษ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่



25

      2.4  แนวทางการสง่เสริมสนับสนุนด้านกีฬา  นันทนาการ  และการจดัให้มสีถานที่ออกก้าลงักาย  และสวนสาธารณะ

ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 การจัดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการจัดการแข่งขันกฬีา 80,000        อบต. ส่วน
เช่น การแข่งขันฟตุบอล เซปกัตะกร้อ กฬีา- การศึกษาฯ
พื นบา้น และกฬีาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการแข่งขันกฬีา ศพด. สัมพนัธ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิโครงการแข่งขันกฬีา 20,000        ศพด. ส่วน
อ.ขามสะแกแสง ศพด.สัมพนัธ์ อ.ขามสะแกแสง การศึกษาฯ

3 ค่าใช้จ่ายในการส่งทมีนกักฬีา เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการส่งทมีนกักฬีา 50,000        อบต. ส่วน
เข้าร่วมการแข่งขันกฬีา หรือทมีนกักฬีาของ อบต. เข้าร่วมท้าการ การศึกษาฯ

แข่งขันกฬีาประเภทต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อี่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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      2.5  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิ 150,000      อบต. ส้านกัปลัด
ฝึกทบทวนอาสาสมคัรปอ้งกนัภยั โครงการฝึกทบทวน อปพร. และเจ้าหนา้ที่
ฝ่ายพลเรือน และเจ้าหนา้ที่ประจ้า- ประจ้าศูนย์ฯ ของ อบต.
ศูนย์ฯ ของ อบต.

2 เงินส้ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีจ้าเปน็ กรณีฉุกเฉินที่มี 462,800      ทกุหมู่บา้น 1- ส้านกัปลัด
สาธารณภยัเกดิขึ น หรือบรรเทาปญัหา 15
ความเดือดร้อนใหแ้กป่ระชาชน

3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิการปอ้งกนั เพื่อเปน็ค่าด้าเนนิการและปฏบิติังานของ 60,000        ศูนย์ อปพร. ส้านกัปลัด
และลดอบุติัเหตุทางถนนในช่วง เจ้าหนา้ที่ศูนย์ อปพร. และ อปพร. ในการ
เทศกาลส้าคัญ ปฏบิติัหนา้ที่ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลส้าคัญ
4 ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายของ 30,000        อบต. ส้านกัปลัด

เจ้าหนา้ที่ประจ้าศูนย์ และ อปพร.

หมายเหตุ
บ้าน

หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
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      2.6  แนวทางการรณรงค์  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด  และสร้างความเขม้แขง็ให้แก่ชมุชน

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการฝึกอบรม ประชา- 30,000        อบต. ส้านกัปลัด
ปญัหายาเสพติด หรือกจิกรรมการ สัมพนัธ์ เผยแพร่ใหค้วามรู้แกป่ระชาชนหรือ
บ้าบดัฟื้นฟผูู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด กจิกรรมบ้าบดั/ฟื้นฟู

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 22,500        อบต. ส้านกัปลัด
ครอบครัวสัมพนัธ์ ในการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีของคนใน

ครอบครัว
3 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการในการจัดกจิกรรม 10,000        อบต. ส้านกัปลัด

ปกปอ้งสถาบนัส้าคัญของชาติ ปกปอ้งสถาบนัส้าคัญชองชาติ

      2.7  แนวทางการรณรงค์  และประชาสมัพันธ์เพ่ือปลกูจติส้านึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ประชาชน
 -ไมม่ี-

หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
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       3.  ยทุธศาสตร์ด้านการสง่เสริมศาสนา  และวัฒนธรรม
            วัตถุประสงค์ของยทุธศาสตร์
            -  เพื่อเปน็การส่งเสริม  อนรัุกษ ์ ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น
            -  เพื่อเปน็การเสริมสร้าง  ท้านบุ้ารุง  และการจัดกจิกรรมทางพระพทุธศาสนา

       3.1  แนวทางการสง่เสริม  อนุรักษ์  ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมปัิญญาท้องถ่ิน

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 การจัดงานประเพณีวันพริกและของดี เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการจัดงานประเพณี 320,000      อบต. ส่วน
อ้าเภอขามสะแกแสง วันพริกและของดีอ้าเภอขามสะแกแสง การศึกษาฯ

เช่น ค่าตกแต่งขบวน การออกร้าน ฯลฯ
2 โครงการส่งเสริมประเพณี เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการจัดงานประเพณี 10,000        อบต. ส่วน

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุของ อบต. การศึกษาฯ
3 โครงการส่งเสริมการอนรัุกษศิ์ลป- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิกจิกรรม 50,000        อบต. ส่วน

วัฒนธรรมและการเผยแพร่การแสดง ส่งเสริมอนรัุกษแ์ละเผยแพร่การแสดง การศึกษาฯ
พื นบา้น พื นบา้นใหค้งอยู่สืบไป

4 อดุหนนุอ้าเภอขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุการจัดงานประเพณี 30,000        อบต. ส่วน
โครงการจัดงานวันพริกและของดี วันพริกและของดีอ้าเภอขามสะแกแสง การศึกษาฯ
อ้าเภอขามสะแกแสง ใหแ้กท่ี่ท้าการปกครองอ้าเภอขามสะแกแสง

5 อดุหนนุอ้าเภอขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุการจัดงานบวงสรวง 15,000        อบต. ส่วน
โครงการจัดงานบวงสรวงทา่นทา้ว ทา้วสุรนารี ใหแ้กท่ี่ท้าการปกครองอ้าเภอ การศึกษาฯ
สุรนารี ขามสะแกแสง

6 โครงการจัดงานวันแมแ่หง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการโครงการวันแม่ 2,000          ศพด. ส่วน
แหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กเล็กใน ศพด. อบต. การศึกษาฯ
ตระหนกัถึงพระคุณของแม่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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       3.2  แนวทางการเสริมสร้าง  ท้านุบ้ารุง  และการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 การจัดงานเนื่องในวันส้าคัญทาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการจัดกจิกรรมในวัน 20,000        อบต. ส่วน
ศาสนา ส้าคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา การศึกษาฯ

วันออกพรรษา วันวิสาขบชูา ฯลฯ
2 อดุหนนุกจิการทางศาสนาวัฒนธรรม เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุการด้าเนนิโครงการ 30,000        วัดบลุะกอ ส้านกัปลัด

บรรพชาอปุสมบทพระภกิษ ุสามเณร
ภาคฤดูร้อนและบวชศิลจาริณี เฉลิมพระเกยีรติ ส่วน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ใหแ้ก่ การศึกษาฯ
วัดบลุะกอ หมู่ 10

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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       4.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมอืงที่ดี
            วัตถุประสงค์ของยทุธศาสตร์
            -  เพื่อเปน็การส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของบคุลากรและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหม้ขีีดความสามารถในการพฒันาด้านต่างๆ
            -  เพื่อเปน็แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  แบบบรูณาการ  และการมส่ีวนร่วมของประชาชน
            -  เพื่อเปน็การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมส่ีวนร่วมของประชาชน
            -  เพื่อเปน็แนวทางการด้าเนนิงานตามแผนการกระจายอ้านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ตามแนวนโยบายของรัฐ

       4.1  แนวทางการสง่เสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินให้มขีดีความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร เพื่อเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานของ 11,787,190  อบต. ส้านกัปลัด
พนกังาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนกังาน- กองคลัง
สวัสดิการต่าง ๆ และเงินประโยชน์ ส่วนต้าบลและลูกจ้าง ส่วนโยธา
ตอบแทนอื่นส้าหรับพนกังานส่วน- ส่วนการศึกษาฯ

ต้าบล (โบนสั)
2 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น 755,000      อบต. ส้านกัปลัด

ค่าจ้างเวรยาม ค่าจ้างท้าความสะอาด กองคลัง
ค่าจ้างพนกังานประจ้ารถน ้า  ค่าจ้างฉีดพน่ ส่วนการศึกษาฯ

หมอกควัน ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ฯลฯ ส่วนโยธา
3 ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ จ่ายเปน็ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือ 12,000        อบต. ส้านกัปลัด

คณะบคุคล คณะบคุคลที่ไปนเิทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ส่วนการศึกษาฯ

หรือทศันศึกษาดูงาน
4 ค่าเลี ยงรับรองในการประชุมสภา เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ 17,000        อบต. ส้านกัปลัด

ทอ้งถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ เคร่ืองใช้ในการเลี ยงรับรองและค่าบริการ ส่วนการศึกษาฯ

คณะอนกุรรมการ อื่น ๆ ซ่ึงจ้าเปน็ต้องจ่าย ฯลฯ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

5 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการฝึกอบรมเพื่อ 20,000        อบต. ส้านกัปลัด
คุณธรรมจริยธรรมแกบ่คุลากร เสริมสร้างคุณธรมจริยธรรมในการปฏบิติังาน
อบต.ขามสะแกแสง และการด้ารงชีวิตใหแ้กบ่คุลากร อบต.

6 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้า จ่ายเปน็ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม ้กระเช้าและ 5,000          อบต. ส้านกัปลัด
และพวงมาลา พวงมาลาในพธิีการต่าง ๆ

7 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนกังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบคุลากร 15,000        อบต. ส้านกัปลัด
และลูกจ้างของ อบต. ของ อบต.

8 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 300,000      อบต. ส้านกัปลัด
ทรัพย์สินประเภทวัสดุ ครุภณัฑ์ ของ อบต. กองคลัง
เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส่วนการศึกษาฯ

รถยนต์ โต๊ะ เกา้อี  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนโยธา
9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ 305,000      อบต. ส้านกัปลัด

ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา- ค่าเช่าที่พกั ค่าบลงทะเบยีนต่าง ๆ และ กองคลัง
จักร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ส่วนการศึกษาฯ

ส่วนโยธา
10 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการพฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการฝึกอบรมและ 220,000      อบต. ส้านกัปลัด

อาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชน ศึกษาดูงานการส่งเสริมพฒันาอาชีพและ
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง คุณภาพชีวิตของประชาชน

11 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 127,570      อบต. กองคลัง
ใหแ้กพ่นกังานจ้าง

12 เงินสมทบกองทนุบ้าเหนจ็บ้านาญ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ้าเหนจ็ 160,610      อบต. กองคลัง
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) บ้านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.)

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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ล้าดับ หน่วย
 ที่ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ด้าเนินการ

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

13 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์ เคร่ืองมอื เพื่อจ่ายเปน็ค่าซื อ จ้างหรือท้าเองซ่ึงวัสดุ 260,000      อบต. ส้านกัปลัด
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏบิติังาน ส่ิงของ เคร่ืองใช้ส้านกังานต่าง ๆ เช่น แฟม้ กองคลัง
 - ค่าวัสดุส้านกังาน กระดาษ เคร่ืองขียน แบบพมิพ ์ฯลฯ ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษาฯ
 - ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เช่น ฟวิส์ 137,000      อบต. ส้านกัปลัด

หลอดไฟฟา้ ปล๊ักไฟ สายไฟฟา้ และวัสดุอื่น ๆ ส่วนโยธา
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนการศึกษาฯ

 - ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว เช่น 40,000        อบต. ส้านกัปลัด
จาน แกว้ ช้อน กระติกน ้า ไมถู้พื น ไมก้วาด ส่วนการศึกษาฯ

และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนโยธา
 - ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 105,000      อบต. ส้านกัปลัด

ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ กองคลัง

รถกระเช้า และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนโยธา
 - ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าน ้ามนัเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 280,000      อบต. ส้านกัปลัด

ส้าหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ กองคลัง
รถกระเช้า รถตัดหญ้า เคร่ืองสูบน ้า เคร่ืองง- ส่วนโยธา
ปั่นไฟ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ จ้างท้าหรือท้าเองซ่ึง 30,000        อบต. ส้านกัปลัด
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ส่วนการศึกษาฯ

เช่น วารสาร แผ่นพบั ปา้ยไวนลิ สี และ
วัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อ จ้างท้าซ่ึงวัสดุอปุกรณ์ 85,000        อบต. ส้านกัปลัด
คอมพวิเตอร์ เช่น หมกึ หวัพมิพ ์โปรแกรม กองคลัง
แผ่นดิสก ์เมาส์ และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษาฯ

งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

 - ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟา้ส้าหรับที่ท้าการ ค่า 750,000      อบต. ส้านกัปลัด
ไฟฟา้สาธารณะส่วนที่เกนิสิทธิ ์และส่ิงปลูก ส่วนโยธา
สร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ อบต.

 - ค่าน ้าประปา เพื่อจ่ายเปน็ค่าน ้าประปาส้าหรับที่ท้าการ 30,000        อบต. ส้านกัปลัด
และส่ิงปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในการควบคุมของ ส่วนการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต้าบล
 - ค่าโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทป์ระจ้าที่ท้าการ 10,000        อบต. ส้านกัปลัด

 - ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์ ธนาณัติ ดวงตรา- 25,000        อบต. ส้านกัปลัด
ไปรษณ๊ยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กองคลัง

ส่วนโยธา
 - ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่า- 50,000        อบต. ส้านกัปลัด

พื นที่บริการ ค่าบริการอนิเตอร์เนต็ความเร็วสูง
ค่าจัดท้าเว็บไซต์ ค่าโดเมนเนม ค่าบริการ-
ปรับปรุงและส้ารองข้อมลู เปน็ต้น

 - ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น 40,000        อบต. ส้านกัปลัด
เคร่ืองดับเพลิงเคม ีค่าจ้างเติมน ้ายาเคมี
ในเคร่ืองดับเพลิง และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 - ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ 30,000        อบต. ส้านกัปลัด
แพทย์ของ อบต. เช่น ยา เวชภณัฑ์ น ้ายา
เข็มฉีดยา ยาคุมก้าเนดิสุนขัและแมว ฯลฯ

 - ค่าวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พนัธุพ์ชื 35,450        อบต. ส้านกัปลัด
ปุ๋ย มดี จอบ เสียม  เปน็ต้น ส่วนการศึกษาฯ

 - ค่าวัสดุกอ่สร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุกอ่สร้าง เช่น ไม ้ ทอ่ 40,000        อบต. ส่วนโยธา
ปนูซีเมนต์ กระเบื อง และวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

14 โครงการจัดหาครุภณัฑ์เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏบิติังาน
 - ค่าจัดซื อโต๊ะท้างาน (โต๊ะเหล็ก) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อโต๊ะท้างานส้าหรับ 18,000        อบต. ส้านกัปลัด

ประธานสภา รองนายก เลขานกุาร อบต.
 - ค่าจัดซื อโต๊ะท้างาน (โต๊ะไม้) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อโต๊ะท้างานส้าหรับ 4,000          อบต. ส่วนโยธา

พนกังานส่วนต้าบล
 - ค่าจัดซื อเกา้อื ท้างาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเกา้อี ท้างานส้าหรับ 13,500        อบต. ส้านกัปลัด

ประธานสภา รองนายก เลขานกุาร อบต. กองคลัง
และพนกังานส่วนต้าบล ส่วนโยธา

 - ค่าจัดซื อตู้เหล็กสองบานเปดิ (มอก.) เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้เหล็กสองปานเปดิ 45,000        อบต. ส้านกัปลัด
ส้าหรับจัดเกบ็เอกสารต่าง ๆ กองคลัง

ส่วนการศึกษาฯ

 - ค่าจัดซื อชั นเกบ็แฟม้เอกสาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อชั นเกบ็แฟม้เอกสาร 15,500        อบต. ส้านกัปลัด
แบบ 20 ช่อง ส้าหรับจัดเกบ็เอกสารต่าง ๆ ส่วนการศึกษาฯ

 - ค่าจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองปรับอากาศ 23,000        อบต. ส้านกัปลัด
ติดตั งในหอ้งส้านกังานปลัด (ชั น 1)

 - ค่าจัดซื อเคร่ืองดูดฝุ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองดูดฝุ่น 13,000        อบต. ส้านกัปลัด
จ้านวน 1 เคร่ือง

 - ค่าจัดซื อตู้ล้าโพง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้ล้าโพง จ้านวน 4 ตัว 24,000        อบต. ส้านกัปลัด
ตัวละ 6,000 บาท

 - ค่าจัดซื อเคร่ืองรับส่งวิทยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองรับส่งวิทยุ 48,000        อบต. ส้านกัปลัด
จ้านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 12,000 บาท

 - ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ้ค เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 17,000        อบต. ส้านกัปลัด
ส้าหรับงานส้านกังาน โนต้บุ้ค  จ้านวน 1 เคร่ือง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
บ้าน

หมู่
ที่

หมายเหตุ
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ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

 - ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ้ค เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 21,000        อบต. ส่วนโยธา
ส้าหรับงานประมวลผล โนต้บุ้ค ส้าปรับประมวลผล จ้านวน 1 เคร่ือง
 - ค่าจัดซื อชั นวางหนงัสือแบบเอยีง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อชั นวางหนงัสือแบบเอยีง 9,500          ศพด. ส่วน

ส้าหรับวางหนงัสือ การศึกษาฯ
 - ค่าจัดซื อตู้ไมว้างรองเทา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้ไมว้างรองเทา้ แบบ 2,990          ศพด. ส่วน
แบบ 30 ช่อง 30 ช่อง ส้าหรับวางรองเทา้เด็กเล็ก การศึกษาฯ
 - ค่าจัดซื อตู้ไม ้9 ช่อง แบบโล่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้ไม ้9 ช่อง แบบโล่ง 3,870          ศพด. ส่วน

ส้าหรับใส่วัสดุ อปุกรณ์ต่าง ๆ ประจ้า ศพด. การศึกษาฯ
 - ค่าจัดซื อตู้ไม ้6 ช่อง แบบทบึ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อตู้ไม ้9 ช่อง แบบโล่ง 3,870          ศพด. ส่วน

ส้าหรับใส่วัสดุ อปุกรณ์ต่าง ๆ ประจ้า ศพด. การศึกษาฯ
 - ค่าจัดซื อบอร์ดประชาสัมพนัธ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 9,000          ศพด. ส่วน
พร้อมกระจกเล่ือนเปดิและปดิ พร้อมกระจ้าเล่ือนสามารถเปดิและปดิได้ การศึกษาฯ
 - ค่าจัดซื อถังพน่น ้าแบบแบตเตอร่ี เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อถังพน่น ้าแบบแบตเตอร่ี 6,900          อบต. ส้านกัปลัด

ส้าหรับพน่น ้าเพื่อดับไฟในบริเวณที่รถ
ดับเพลิงไมส่ามารถเข้าไปได้

 - ค่าจัดซื อถังดับเพลิงเคมี เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซื อถังดับเพลิงเคม ีส้าหรับ 21,180        อบต. ส้านกัปลัด
ดับไฟ จ้านวน 12 ถัง ๆ ละ 1,765 บาท

15 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาบคุลากร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครู 12,000        ศพด. ส่วน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศพด. อบต. การศึกษาฯ

16 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการโครงการศึกษา 10,000        ศพด. ส่วน
สถานที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้าง การศึกษาฯ
ส้าหรับเด็กเล็ก ศพด.อบต. ประสบการณ์ส้าหรับเด็กเล็ก

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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       4.2  แนวทางการบริหารจดัการภาครัฐที่ดี  แบบบูรณาการ  และการมสีว่นร่วมของประชาชน

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบนัที่เปน็กลาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการส้ารวจความ 20,000        อบต. ส้านกัปลัด
เพื่อเปน็ผู้ด้าเนนิการส้ารวจความ พงึพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. และน้า
พงึพอใจของผู้รับบริการ ข้อมลูที่ได้รับ ไปปรับปรุงพฒันาระบบ

การท้างานใหม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึ น
2 อดุหนนุอ้าเภอขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กท่ี่ท้าการ 10,000        อ้าเภอ ส้านกัปลัด

โครงการจัดกจิกรรมงานรัฐพธิี ปกครองอ้าเภอขามสะแกแสง เพื่อจัดงาน
พระราชพธิีและงานวันส้าคัญ รัฐพธิีและงานวันส้าคัญ 

3 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที/่ทางสาธารณ- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที/่ทาง 30,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส่วนโยธา
ประโยชน/์ตรวจสอบแนวเขต สาธารณประโยชน์/ตรวจสอบแนวเขต ในเขต 15
ในเขต อบต.ขามสะแกแสง อบต. เพื่อจัดท้าหนงัสือส้าหรับที่หลวง(นสล.) 

และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการประชุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการในการส่งเสริม 25,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส้านกัปลัด

ประชาคมหมู่บา้น/ต้าบล เพื่อจัดท้า และสนบัสนนุการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ 15
แผนยุทธศาสตร์การพฒันา การพฒันา แผนพฒันาสามป ีและแผนชุมชน
แผนพฒันาสามป ีและแผนชุมชน

5 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมทกัษะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการจัดท้าโครงการ 50,000        อบต. 1- ส้านกัปลัด
การเรียนรู้ภาษาองักฤษ เพื่อเตรียม ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เพื่อ ทกุหมู่บา้น 15
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

หมู่
ที่

หมายเหตุ
พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

บ้าน
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       4.3  แนวทางการสง่เสริมประชาธิปไตยและการมสีว่นร่วมของประชาชน

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งสมาชิกสภา จัดการเลือกตั งสมาชิก อบต. หรือนายก อบต. 100,000      ม.1-15 ส้านกัปลัด
หรือผู้บริหาร อบต. แทนต้าแหนง่ที่ว่างกรณียุบสภา/มค้ีาส่ัง กกต.

ใหเ้ลือกตั งใหม่

       4.4  แนวทางการด้าเนินงานตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  ตามแนวนโยบายของรัฐ

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการจัดท้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการจัดท้าแผนที่ภาษี 150,000      อบต. กองคลัง
แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน และทะเบยีนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ ที่เกี่ยวข้อง
ภาษ ีในพื นที่ อบต.

หมายเหตุ
บ้าน

หมู่
ที่

บ้าน
หมู่
ที่

หมายเหตุงบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559

โครงการ/กิจกรรม
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       5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
            วัตถุประสงค์ของยทุธศาสตร์
            -  เพื่อเปน็การพฒันาและส่งเสริมอาชีพใหแ้กป่ระชาชน
            -  เพื่อเปน็การพฒันาและส่งเสริมเกษตรกรรม
            -  เพื่อเปน็การเสริมสร้างเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างยั่งยืน
            -  เพื่อเปน็การส่งเสริมพฒันาสินค้า  และร้านค้าชุมชน

       5.1  แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมอาชพีให้แก่ประชาชน

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการส่งเสริมและฝึก 30,000        ทกุหมู่บา้น 1- ส้านกัปลัด
ฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ใหแ้กก่ลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ 15

เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในเขต อบต.

       5.2  แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมเกษตรกรรม

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิงานของศูนย์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการของศูนย์บริการ 4,900          อบต. ส้านกัปลัด
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้า
การเกษตรประจ้าต้าบล ต้าบล เช่น ค่าวัสดุอปุกรณ์ แผ่นพบั เปน็ต้น

2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 50,000        อบต. ส้านกัปลัด
พฒันาศูนย์จัดการศัตรูพชืชุมชน แกป่ระชาชน เกษตรกร เพื่อน้าความรู้ที่ได้

ไปใช้ประโยชนใ์นการเผยแพร่และปอ้งกนั
การก้าจัดศัตรูพชืได้

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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       5.3 แนวทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนบัสนนุ 30,000        อบต. ส้านกัปลัด
ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพยีงเลี ยงชีพ การด้าเนนิงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
อย่างยั่งยืน พอเพยีง ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน

       5.4  แนวทางการสง่เสริมพัฒนาสนิค้า  และร้านค้าชมุชน
       -ไมม่ี-

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่
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       6.  ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
            วัตถุประสงค์ของยทุธศาสตร์
            -  เพื่อเปน็การสร้างจิตส้านกึ  ตระหนกั  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
            -  เพื่อเปน็การบริหารจัดการ  การก้าจัดขยะมลูฝอย  ส่ิงปฏกิลู  และน ้าเสียในชุมชน

       6.1  แนวทางการสร้างจติส้านึก  ตระหนัก  ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนรัุกษ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการในการส่งเสริม 10,000        อบต. ส้านกัปลัด
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปรับปรุง แกไ้ข อนรัุกษฟ์ื้นฟทูรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การปรับปรุง
ทศันยีภาพ เช่น ค่าต้นไม ้ปุ๋ย และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

2 ค่าใช้จ่ายโครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรม- เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการโครงการอนรัุกษ์ 20,000        อบต. ส้านกัปลัด
พชื อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริ พนัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ
สมเด็จพระเทถรัตนราชสุดา สยาม-
บรมราชกมุารี

พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558
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       6.2  แนวทางการบริหารจดัการ  การก้าจดัขยะมลูฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้้าเสยีในชมุชน

ล้าดับ รายละเอียดของโครงการ/ หน่วย
 ที่ กิจกรรม ด้าเนินการ

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

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด้าเนนิการโครงการส่งเสริม 30,000        อบต. ส้านกัปลัด
ส่งเสริมการคัดแยกขยะและบริหาร การคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะใน
จัดการขยะในชุมชน ชุมชน โดยการอบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชน

เกี่ยวกบัแนวทางการคัดแยกขยะ และการ
บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด้าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

บ้าน
หมู่
ที่




