บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1

ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร สายเลียบห้วยน้าพ่น
บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ที่ 1

2

ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร สายเสาห้า
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2

3

ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร สายเลียบห้วยทราย
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3

4

ปรับปรุงรางระบายน้าสาเร็จรูปพร้อม
ฝาปิด บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ผิวจราจรกว้าง
4.00 ม. ความยาวรวม 800.00 ม.
ปริมาณดินขุดถมไม่น้อยกว่า
6,060.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลีย่
ตลอดความยาว
ถนนกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม
2,700.00 ม.ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า
1,680.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดตกแต่ง
ให้เรียบร้อยตลอดความยาว
ถนนกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม
800.00 ม.ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า
1,160.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลีย่ ให้
เรียบร้อย
ขนาดกว้างภายนอก 0.60 ม. ความ
ยาวรวม 164.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.58
ม. ไม่รวมบ่อพัก ลงบ่อพักสาเร็จรูป
ขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมฝาปิด
จานวน 3 บ่อ

กองช่าง

348,000.-

บ้านบัวโคก
หมู่ที่ 4

กองช่าง

-๕-

ก.ย.

บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 3

ส.ค.

120,000.-

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

บ้านโนนหนาม
แท่ง หมู่ที่ 2

พ.ค.

200,000.-

เม.ย.

กองช่าง

มี.ค.

บ้านโพธิ์หมากแข้ง
หมู่ที่ 1

พ.ศ. 2563
ก.พ.

200,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ด้านการคมนาคมขนส่ง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

แบบ ผด. 02

5

6

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงรั้วบริเวณ
ศาลาประชาคม ลานกีฬา ที่
สาธารณประโยชน์ บ้านนาอ่าง
หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7

7

ปรับปรุงท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก
สาเร็จรูป บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8

8

ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บ้านหนองสิม หมูท่ ี่ 9

ปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงรั้วบริเวณ
ศาลาประชาคม ลานกีฬา ขนาดความ
สูง จากระดับดินเดิม 1.50 ม. ความ
ยาวรวม 175 ม.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม
152.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608.00
ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง
ตามสภาพพื้นที่ เกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อยตลอดความยาว
ท่อระบายน้าขนาด 0.60x1.00 ม.
จานวน 138 ท่อน ยาแนวทุกท่อน
บ่อพักสาเร็จรูปพร้อมฝาปิด ขนาด
1.00x1.00 ม. จานวน 12 บ่อ ลง
ดินถมหลังท่อระบายน้าพร้อมปรับ
เกลี่ยตลอดความยาว
ผิวจราจรกว้างเฉลีย่ 4.00 ม. ความ
ยาวรวม 2,500.00 ม. ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ลงท่อ
ระบายน้า ศก.0.60 x1.00 ม.
จานวน 16 ท่อน

กองช่าง

200,000.-

บ้านหนองสิม
หมู่ที่ 9

กองช่าง
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ก.ย.

บ้านบัวโคกใต้
หมู่ที่ 8

ส.ค.

265,000.-

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

บ้านดงชมภู
หมู่ที่ 7

พ.ค.

300,000.-

เม.ย.

กองช่าง

มี.ค.

บ้านนาอ่าง
หมู่ที่ 5

พ.ศ. 2563
ก.พ.

300,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ด้านการคมนาคมขนส่ง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

9

10

11

ก่อ สร้ า งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ ก ณ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ความยาวรวม
บ้านโนนจาปาทอง หมู่ที่ 10
122.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 610.00
ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตาม
สภาพพื้นที่ เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
ตลอดความยาว
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม
บ้านนาสาร หมู่ที่ 12
152.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608.00
ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตาม
สภาพพื้นที่ เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
ตลอดความยาว
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม ขนาดกว้าง 2.10x2.10 ม. ความยาว
เหล็ก สายห้วยลาดโดน
รวม 5.00 ม. จานวน 2 ช่อง (ตาม
บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13
แบบมาตรฐานงานทางท่อลอดเหลี่ยม
คสล. ชนิดหลายช่อง เลขที่ ทถ-5203,204) ถมดินหลังท่อเหลี่ยมไม่
น้อยกว่า 300 ลบ.ม.

กองช่าง
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ก.ย.

บ้านโนนชมภู
หมู่ที่ 13

ส.ค.

350,000.-

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

บ้านนาสาร
หมู่ที่ 12

พ.ค.

300,000.-

เม.ย.

กองช่าง

มี.ค.

บ้านโนนจาปาทอง
หมู่ที่ 10

พ.ศ. 2563
ก.พ.

300,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ด้านการคมนาคมขนส่ง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

12

13

14

15

ปรับปรุงรางระบายน้าสาเร็จรูปพร้อม
ฝาปิด บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14

ขนาดกว้างภายนอก 0.60 ม.ความ
ยาวรวม 155.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.58
ม. ไม่รวมบ่อพัก ลงบ่อพักสาเร็จรูป
ขนาด 1.00 x 1.00 ม.
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15
152 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพนื้ ที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 608.00 ตร.ม.
ลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ความยาวรวม
บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ 16
122.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 610.00
ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง
ตามสภาพพื้นที่ พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อยตลอดความยาว
ปรับปรุง(บูรณะ)ถนนลูกรังบริเวณ
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาว
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่
รวม 700.00 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่
การเกษตร และบริเวณองค์การบริหาร น้อยกว่า 780 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ย
ส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง
ตกแต่งให้เรียบร้อย ลงท่อระบายน้า
ขนาด 0.40x1.00 ม.จานวน 22
ท่อน พร้อมยาแนวทุกท่อน บ่อพัก
สาเร็จรูปพร้อมฝาปิด ขนาด
1.00x1.00 ม. จานวน 1 บ่อ ลงดิน
ถมหลังท่อเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย

กองช่าง

107,000.-

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์
หมากแข้ง

กองช่าง
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ก.ย.

บ้านใหม่ภูเจริญ
หมู่ที่ 16

ส.ค.

300,000.-

ก.ค.

กองช่าง

มิ.ย.

บ้านหนองบัวงาม
หมู่ที่ 15

พ.ค.

300,000.-

เม.ย.

กองช่าง

มี.ค.

บ้านบัวโคกใหม่
หมู่ที่ 14

พ.ศ. 2563
ก.พ.

300,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ด้านการคมนาคมขนส่ง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

16

17

18

19

20

บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 3

150,000

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

บ้านบัวโคก
หมู่ที่ 4

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

496,000.-

บ้านบัวโคก
หมู่ที่ 4
(ใช้จ่ายเงินสะสม)

-9-

กองช่าง

ก.ย.

98,000.-

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

ส.ค.

ขนาด 0.60x1.00 ม. จานวน 50
ท่อน ยาแนวทุกท่อน บ่อพักสาเร็จรูป
พร้อมฝาปิด ขนาด 1.00x1.00 ม.
จานวน 4 บ่อ
ก่อสร้างรางระบายน้าสาเร็จรูปพร้อม ขนาดกว้างภายนอก 0.60 ม. ความ
ฝาปิดภายในหมู่บ้าน
ยาวรวม 247.00 ม. ลึกเฉลีย่ 0.58
บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4
ม. ไม่รวมบ่อพัก ลงบ่อพักสาเร็จรูป
ขนาด 1.00 x 1.00 ม. พร้อมฝาปิด
จานวน 3 บ่อ

ปรับปรุงวางท่อระบายน้าฯ ข้าง
โรงเรียนบ้านบัวโคก หมู่ที่ 4

150,000

กองช่าง

ก.ค.

150,000.-

บ้านโนนหนาม
แท่ง หมู่ที่ 2

มิ.ย.

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาว
รวม 2,000.00 ม. ปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,254 ลบ.ม.

150,000.-

พ.ค.

ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร สายห้วยคา
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

เม.ย.

กองช่าง

มี.ค.

บ้านโพธิ์หมากแข้ง
หมู่ที่ 1

พ.ศ. 2563
ก.พ.

150,000.-

ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บ้านโนนหนามแท่ง
หมู่ที่ 2

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาว
รวม 1,200.00 ม. ปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,428 ลบ.ม. ลงท่อ
ระบายน้าขนาด 0.30x1.00 ม.
จานวน 7 ท่อน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 ม.
ความยาวรวม 800.00 ม. ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,452 ลบ.ม.

ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร สายวัดภูกระแต-ห้วย
เสือเต้น บ้านโพธิ์หมากแข้ง
หมู่ที่ 1

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ด้านการคมนาคมขนส่ง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

21

22

23

24

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4

ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
น้าตกตาดวิมาทิพย์ บ้านดงสว่าง
หมู่ที่ 6
ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม
53.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 212.00 ตร.ม.
ลงดินลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง ตามสภาพ
พื้นที่ เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอด
ความยาว และปรับปรุงท่อระบายน้า
เดิม จานวน 6 ท่อน
ขนาดกว้าง 1.00 ม. ความยาวรวม
507.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 507.00
ตร.ม.
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม
200.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00
ตร.ม.
ซ่อมสร้างถนนดิน กว้างเฉลี่ย 5.00
ม. ยาว 240.00 ม.ปริมาณดินถมไม่
น้อยกว่า 1,776 ลบ.ม. ปรับปรุง
(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย
4.00 ม.ยาวรวม 1,400 ม. ลงดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,580 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ลงท่อ
ระบายน้าขนาด 0.60x1.00 ม.
จานวน 20 ท่อน

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

274,000.-

บ้านนาอ่าง
หมู่ที่ 5

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

400,000.-

บ้านดงสว่าง
หมู่ที่ 6

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

370,000.-

บ้านดงชมภู
หมู่ที่ 7
(ใช้จ่ายเงินสะสม)

- 10 -

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

กองช่าง

มี.ค.

บ้านบัวโคก
หมู่ที่ 4

พ.ศ. 2563
ก.พ.

106,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ด้านการคมนาคมขนส่ง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

25
26

27

28

29

30

ก่อสร้างรางระบายน้าสาเร็จรูปพร้อม ขนาดกว้างภายนอก 0.60 ม. ความ
ฝาปิด บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8
ยาวรวม 40.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.58 ม.
ไม่รวมบ่อพัก
ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาว
เพื่อการเกษตร สายห้วยลาด
รวม 1,000.00 ม. ปริมาณดินลูกรัง
บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8
ไม่น้อยกว่า 2,238 ลบ.ม.

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

230,000.-

ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาว
รวม 1,500.00 ม. ปริมาณดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,302 ลบ.ม.

150,000.-

ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรและปรับปรุงท่อระบาย
น้า สายห้วยกรมเมือง
บ้านโนนจาปาทอง หมู่ที่ 10

ถนนกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาว
รวม 500 ม. ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า
350 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลีย่ วางท่อ
ระบายน้า ขนาด 1.00x1.00 ม.
จานวน 36 ท่อน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ความยาว
รวม 2,000 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า 2,930 ลบ.ม.

200,000.-

ขนาดกว้าง 1.00 ม. ความยาวรวม
780.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 780.00
ตร.ม.

421,000.-

ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 11 - บ้านบัวโคก หมู่ที่ 8

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บ้านหนองสิม
หมู่ที่ 9

ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพือ่ การเกษตร สายห้วยคาปา
บ้านโนนจาปาทอง หมู่ที่ 10

บ้านบัวโคกใต้
หมู่ที่ 8

150,000

บ้านหนองสิม
หมู่ที่ 9

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

บ้านโนนจาปาทอง
หมู่ที่ 10

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

300,000.-

บ้านโนนจาปา
ทอง หมู่ที่ 10

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

421,000

บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 11
(ใช้จ่ายเงินสะสม)
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กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

กองช่าง

มี.ค.

บ้านบัวโคก
หมู่ที่ 8

พ.ศ. 2563
ก.พ.

80,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ด้านการคมนาคมขนส่ง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

31

32
33

34

35

318,000.-

250,000.-

บ้านโนนชมภู
หมู่ที่ 13

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

บ้านโนนชมภู
หมู่ที่ 13

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

บ้านบัวโคกใหม่
หมู่ที่ 14
(ใช้จ่ายเงินสะสม)
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กองช่าง

ก.ย.

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ความยาวรวม
128.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640.00
ตร.ม.

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

ส.ค.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านบัวโคกใหม่
หมู่ที่ 14

กองช่าง

ก.ค.

211,000.-

บ้านนาสาร
หมู่ที่ 12

มิ.ย.

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ความยาวรวม
71.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 426.00 ตร.ม.

250,000.-

พ.ค.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยลาดโดน บ้านโนนชมภู
หมู่ที่ 13

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านนาสาร หมู่ที่ 12

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

เม.ย.

กองช่าง

มี.ค.

บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 11

พ.ศ. 2563
ก.พ.

150,000.-

ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตร บ้านโนนชมภู
หมู่ที่ 13

ขนาดกว้าง 5 ม. ความยาวรวม
400.00 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า
480 ลบ.ม.ลงดินลูกรังไม่น้อยกว่า
840 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลีย่ ให้
เรียบร้อย ลงท่อระบายน้าขนาด
0.60x1.00 ม. จานวน 8 ท่อน
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม
126.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00-6.00 ม.
ความยาวรวม 1,500.00 ม. ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,175 ลบ.ม.

ซ่อมสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ด้านการคมนาคมขนส่ง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

36

37

38

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัวงาม
หมู่ที่ 15
ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรสายห้วยเรือ
บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ 16

ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อการเกษตร อบต.โพธิ์หมากแข้ง

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ความยาวรวม
173.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 692.00
ตร.ม. พร้อมท่อ คสล. 0.40 ม.
จานวน 8 ท่อน
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00-6.00 ม.
ความยาวรวม 1,450.00 ม. ปริมาณ
ดินถมไม่น้อยกว่า 1,710 ลบ.ม.ลง
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ลงท่อ
ระบายน้าขนาด 0.60x1.00 ม.
จานวน 8 ท่อน ท่อระบายน้าขนาด
0.30x1.00 ม. จานวน 16 ท่อน
ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 103.00
ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
412.00 ตร.ม.

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

270,000.-

บ้านใหม่ภูเจริญ
หมู่ที่ 16

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

204,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

39

ปรับปรุงขยายผิวจราจรสายหน้า
โรงเรียนบ้านบัวโคก-วัดราษฎรบูรณะ
ชุมชนบัวโคก หมู่ที่ 4,8,14,15

ขนาดกว้าง 1.116 ม. ความยาวรวม
735.00 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม.
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 820.00
ตร.ม.

443,000.-

หมู่ที่ 4,8,14,15
(ใช้จ่ายเงินสะสม)
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กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

กองช่าง

มี.ค.

บ้านหนองบัวงาม
หมู่ที่ 15

พ.ศ. 2563
ก.พ.

348,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ด้านการคมนาคมขนส่ง
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

1
2
3

4

5

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3
ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ความยาวรวม 632 ม.
อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอเซกา ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6
ขุ ด ลอกหนองน้ าสาธารณะเพื่ อ ผลิ ต ขนาดเนื้อที่ รวม 5,292 ตร.ม. ลึก
น้าประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศิลา
เฉลี่ย 0.65 ม. วางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 11
ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จานวน 14
ท่อน
การรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์และ การดาเนินการรังวัดทีด่ ิน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุก สาธารณประโยชน์ หรือการ
ที่ดินสาธารณประโยชน์
ดาเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ หรือการ
ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เรียนรู้
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
เศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอาชีพตาบล 15.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยว่า
โพธิ์หมากแข้ง
75 ตารางเมตร

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

กองช่าง

- 14 -

ก.ย.

150,000.-

ส.ค.

กองช่าง

ก.ค.

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

มิ.ย.

30,000.-

พ.ค.

กองช่าง

เม.ย.

บ้านโนนศิลา
หมู่ที่ 11

กองช่าง

มี.ค.

300,000.-

200,000.-

ก.พ.

กองช่าง

พ.ศ. 2563
ม.ค.

บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ 3
บ้านดงสว่าง
หมู่ที่ 6

80,000.-

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พ.ย.

สถานที่ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
วัตถุประสงค์

6

7
8

ปรับปรุงระบบวางผังเมือง การจัดทา จัดทาโครงการปรับปรุง พัฒนาระบบ
แผนที่ตาบล การสารวจออกแบบ การ วางผังเมือง โดยมีคา่ ใช้จ่าย เช่น
ควบคุมงานก่อสร้าง
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงด้านการสารวจ
ออกแบบให้มีประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุงพัฒนาการควบคุมงาน
ก่อสร้าง ปรับปรุงแนวเขตหมู่บ้าน,
ตาบล ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน,การ
พัฒนาการตั้งถิ่นฐาน ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาพื้นที่เมืองและชนบท ฯลฯ
ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เพื่อต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซมภายใน
เด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู
และภายนอก ฯลฯ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านดงชมภู
บารุงรักษาและซ่อมแซม
การบารุงรักษาซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์ทดี่ ิน
และสิ่งก่อสร้าง หรือค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆที่เป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์หมากแข้ง

- 1๕ -

ก.ย.

กองช่าง

ส.ค.

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

ก.ค.

550,000.-

มิ.ย.

กองช่าง

พ.ค.

ศพด.วัดบ้านดง
ชมภู

เม.ย.

200,000.-

มี.ค.

กองช่าง

ก.พ.

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

พ.ศ. 2563
ม.ค.

100,000.-

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พ.ย.

สถานที่ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
วัตถุประสงค์

9

10
11

ปรับปรุงต่อเติมอาคารกาจัดสิ่งปฏิกูล
และลานตากสิ่งปฏิกูลสาหรับระบบ
กาจัดสิ่งปฏิกลู บริเวณศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร อบต.โพธิ์หมากแข้ง

อาคารกว้าง 4.00 ม. ยาว 12.00 ม.
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม.
พร้อมเทลานคอนกรีต 90 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.12 ม.

200,000.-

ปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลและ
ก่อสร้างอาคารกองอานวยการสาหรับ
สนามฟุตบอล
ปรับปรุงต่อเติมห้องน้า สาหรับลาน
กีฬาและสถานที่ออกกาลังกาย อบต.
โพธิ์หมากแข้ง

ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว
10.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 52.00 ตร.ม.
ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 5.20
เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
13.00 ตร.ม.

400,000.-

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

247,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

กองช่าง

247,000
(ใช้จ่ายเงินสะสม)

12

13
14

ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร
ศพด.นาอ่าง
ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร
ศพด.วัดดงชมภู
ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร
ศพด.วัดโนนจาปาทอง

ขนาด กว้าง 15.00 เมตร ยาว
18.00 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 270.00 ตร.ม. ปรับปรุงหลังคา
(ปรับปรุงหลังคา 248 ตร.ม.)
ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 7.45 ม. มี
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 44.70 ตร.ม.

200,000.-

ค่าปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร
ศพด.วัดโนนจาปาทอง ปรับปรุงผนัง
และเสาที่ชารุด

50,000.-

ศพด.นาอ่าง

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

100,000.-

ศพด.วัดดงชมภู

กองช่าง

(ใช้จ่ายเงินสะสม)

ศพด.วัดโนนจาปา
ทอง
(ใช้จ่ายเงินสะสม)
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กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

กองช่าง

พ.ศ. 2563
ม.ค.

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พ.ย.

สถานที่ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
วัตถุประสงค์

1

2

ส่งเสริมพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ

ดาเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริม
พัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่
ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มอาชีพ และ
ประชาชนทั่วไป เช่น การฝึกอบรม
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพฝึกอบรมเกี่ยวกับ
เกษตรกรรม ปศุสัตว์ การพัฒนาแปร
รูปสินค้า ฯ
การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจและ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและน้อมนา
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
มาปฏิบัติ
ปฏิบัติ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

กองสวัสดิการฯ

มิ.ย.

อบต.โพธิห์ มากแข้ง

พ.ค.

20,000.-

เม.ย.

กองสวัสดิการฯ

มี.ค.

อบต.โพธิห์ มากแข้ง

พ.ศ. 2563
ก.พ.

60,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

1
2

3
4

5

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
สวัสดิการสาหรับคนพิการ
การช่วยเหลือในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคม
สงเคราะห์ เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผูด้ ้อยโอกาส
คนไร้ที่พึ่ง ครอบครัวผู้มรี ายได้น้อย
และผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม

การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ
บทบาทสตรี
การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตาบล
โพธิ์หมากแข้ง

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
สวัสดิการสาหรับคนพิการ
ส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาพร่างกาย
จิตใจ การฝึกอาชีพ การส่งเสริม
สนับสนุนด้านอาชีพ การปรับปรุง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การจัดหาเครือ่ ง
อุปโภคบริโภคช่วยเหลือ และการ
ช่วยเหลืออื่นๆ ให้แก่ เด็กเยาวชน
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผูป้ ่วยเอดส์
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย และผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและ
บทบาทสตรี การส่งเสริมภาวะผู้นา
สตรี การส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
ทักษะสตรีในด้านต่างๆ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ตาบลโพธิ์หมากแข้ง การส่งเสริม
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
ตาบลโพธิ์หมากแข้ง การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

ก.ย.

20,000.-

ส.ค.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

ก.ค.

20,000.-

มิ.ย.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

พ.ค.

20,000.-

เม.ย.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

มี.ค.

55,000.-

พ.ศ. 2563
ก.พ.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2562
ม.ค.

15,000.-
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หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 ด้านสวัสดิการสังคม
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

6
7

8

9
10

การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดรี ะหว่าง ดาเนินโครงการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
สมาชิกในครอบครัว
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว
การส่งเสริม สนับสนุน และการดาเนิน การส่งเสริม สนับสนุน และการดาเนิน
กิจกรรมธรรมนูญสุขภาพตาบลโพธิ์
กิจกรรมที่เกิดจากธรรมนูญสุขภาพ
หมากแข้ง
ตาบลโพธิ์หมากแข้ง เช่น กิจกรรม
ปรับปรุงแก้ไขธรรมนูญสุขภาพ
กิจกรรมงานศพปลอดเหล้า กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และส่งเสริม
ให้ประชาชนนาธรรมนูญสุขภาพไปสู่
การปฏิบัติ
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุเพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ
กาย จิตใจ และสังคม
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
จานวน 30 คน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ตาม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ จานวน 985 คน จานวน
12 เดือน ในอัตราแบบขั้นบันได

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

ก.ย.

7,693,200.-

ส.ค.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

ก.ค.

180,000.-

มิ.ย.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

พ.ค.

30,000.-

เม.ย.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

มี.ค.

20,000.-

พ.ศ. 2563
ก.พ.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2562
ม.ค.

10,000.-
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หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 ด้านสวัสดิการสังคม
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

11

เบี้ยยังชีพคนพิการ

12

กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลโพธิ์
หมากแข้ง

สงเคราะห์เบี้ยความพิการ ตาม
โครงการสร้างเสริมสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
จานวน 268 คน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลโพธิ์หมากแข้ง
ตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมการ
ดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตาบลโพธิ์หมากแข้ง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

มี.ค.

200,000.-

พ.ศ. 2563
ก.พ.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

พ.ศ. 2562
ม.ค.

2,572,800.-
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หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 ด้านสวัสดิการสังคม
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

ดาเนินโครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับ
อาเภอ, ระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศ

10,000.-

2

ส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านของเด็ก
เยาวชน ประชาชน

ส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านของเด็ก
เยาวชน ประชาชน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ ค่าหนังสือ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ

10,000.-

3

ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก พัฒนาครู/
การจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา แข่งขันต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่เป็นการ
พัฒนายกระดับการศึกษาในตาบล

30,000.-

4

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน

921,200.-

5

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการ
ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก

319,600.-
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กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

กองการศึกษาฯ

สนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ

พ.ศ. 2563
ก.พ.

ศพด.บ้านบัวโคก ,
ศพด.บ้านนาอ่าง
ศพด.วัดบ้านดง
ชมภู , ศพด.บ้าน
โนนจาปาทอง
ศพด.บ้านบัวโคก ,
ศพด.บ้านนาอ่าง
ศพด.วัดบ้านดง
ชมภู , ศพด.บ้าน
โนนจาปาทอง
ศพด.บ้านบัวโคก ,
ศพด.บ้านนาอ่าง
ศพด.วัดบ้านดง
ชมภู , ศพด.บ้าน
โนนจาปาทอง
ศพด.บ้านบัวโคก ,
ศพด.บ้านนาอ่าง
ศพด.วัดบ้านดง
ชมภู , ศพด.บ้าน
โนนจาปาทอง
ศพด.บ้านบัวโคก ,
ศพด.บ้านนาอ่าง
ศพด.วัดบ้านดง
ชมภู , ศพด.บ้าน
โนนจาปาทอง

1

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 ด้านการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

6

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนโครงการ
อาหารเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7

เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย เงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุน ค่า
ในการจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒ
ั นา หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
เด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ปี)
ค่าเครือ่ งแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

8

จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับ
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
โรงเรียนสังกัดสานักงาน
พื้นฐาน (สพฐ.)
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
โพธิ์หมากแข้ง ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
นาอ่าง, โรงเรียนบ้านบัวโคก และ
โรงเรียนบ้านดงชมภู
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับศูนย์
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สาหรับ ศพด.
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านดงชมภู , ศพด.บ้านนาอ่าง,
ศพด.บ้านบัวโคก และ ศพด.บ้านโนน
จาปาทอง

9

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนอาหารเช้า

กองการศึกษาฯ
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ก.ย.

ศพด.บ้านบัวโคก ,
ศพด.บ้านนาอ่าง
ศพด.วัดบ้านดง
ชมภู , ศพด.บ้าน
โนนจาปาทอง

ส.ค.

360,245.-

ก.ค.

กองการศึกษาฯ

มิ.ย.

โรงเรียนบ้านนา
อ่าง, โรงเรียนบ้าน
บัวโคก และ
โรงเรียนบ้านดง
ชมภู

กองการศึกษาฯ

พ.ค.

1,130,558.-

212,440.-

เม.ย.

กองการศึกษาฯ

มี.ค.

ศพด.บ้านบัวโคก ,
ศพด.บ้านนาอ่าง
ศพด.วัดบ้านดง
ชมภู , ศพด.บ้าน
โนนจาปาทอง
ศพด.บ้านบัวโคก ,
ศพด.บ้านนาอ่าง
ศพด.วัดบ้านดง
ชมภู , ศพด.บ้าน
โนนจาปาทอง

พ.ศ. 2563
ก.พ.

460,600.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 ด้านการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

10

อุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)

11

การแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย เพือ่ วัด
พัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสาหรับ
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)
ดาเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

กองการศึกษาฯ

มิ.ย.

ศพด.บ้านบัวโคก ,
ศพด.บ้านนาอ่าง
ศพด.วัดบ้านดง
ชมภู , ศพด.บ้าน
โนนจาปาทอง

พ.ค.

20,000.-

เม.ย.

กองการศึกษาฯ

มี.ค.

โรงเรียนบ้านนา
อ่าง, โรงเรียนบ้าน
บัวโคก และ
โรงเรียนบ้านดง
ชมภู

พ.ศ. 2563
ก.พ.

2,360,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 ด้านการศึกษา
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

การรณรงค์ป้องกันควบคุมโรค

85,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

4

การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

10,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

เพื่อการรณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคติดต่อหรือโรคอื่นๆ ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง
ได้แก่ โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออกฯ
กิจกรรมให้ความรูเ้ รื่องการควบคุม
ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ค่ารณรงค์
การบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
สนับสนุนเกลือเสริมไอโอดีนแก่
ประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
เป็นต้น
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ก.ย.

3

ส.ค.

สานักงานปลัด

ก.ค.

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

มิ.ย.

15,000.-

2

พ.ค.

สานักงานปลัด

เม.ย.

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

มี.ค.

500,000.-

พ.ศ. 2563
ก.พ.

การปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครกู้ชีพ ปฏิบัติหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย
กู้ภัย (EMS)
หน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการรับส่ง
ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน การเตรียมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ให้บริการประชาชน เฝ้าระวังป้องกัน
ภัยและระงับอุบัตเิ หตุ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค สารวจและขึ้นทะเบียนจานวนสุนขั
พิษสุนัขบ้า
และแมว

1

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ด้านสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

5

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

6

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ้านบัวโคก หมู่ที่ 4

จัดซื้อวัสดุในการดาเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,200.- บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามั ยแม่แ ละเด็ ก ในวงเงิ น
งบประมาณ 7,900.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามั ยแม่แ ละเด็ ก ในวงเงิ น
งบประมาณ 4,900.- บาท

- 2๕ -

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

สานักงานปลัด

มิ.ย.

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

พ.ค.

20,000.-

เม.ย.

สานักงานปลัด

มี.ค.

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

พ.ศ. 2563
ก.พ.

76,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ด้านสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

7

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ้านนาอ่าง หมู่ที่ 5

จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดTo be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,200.- บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ใน
วงเงินงบประมาณ 7,120.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในวงเงิน
งบประมาณ 5,680.- บาท

20,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

8

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ้านดงชมภู หมู่ที่ 7

จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดTo be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,200.- บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็ จ ย่ า ต้ า นภั ย มะเร็ ง เต้ า นม ใน
วงเงินงบประมาณ 7,510.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามั ยแม่แ ละเด็ ก ในวงเงิ น
งบประมาณ 5,290.- บาท

20,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
ก.พ.

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ด้านสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

9

10

อุ ด หนุ น โครงการพระราชด าริ ด้ า น จานวน 3 โครงการ ดังนี้
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
บ้านบัวโคกใต้ หมู่ที่ 8
ยาเสพติดTo be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,200.- บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็ จ ย่ า ต้ า นภั ย มะเร็ ง เต้ า นม ใน
วงเงินงบประมาณ 6,860.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามั ยแม่ แ ละเด็ ก ในวงเงิ น
งบประมาณ 5,940.- บาท
อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
จานวน 3 โครงการ ดังนี้
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น 1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
บ้านโนนจาปาทอง หมู่ที่ 10
ยาเสพติดTo be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,200.- บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็ จ ย่ า ต้ า นภั ย มะเร็ ง เต้ า นม ใน
วงเงินงบประมาณ 7,380.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามั ยแม่แ ละเด็ ก ในวงเงิ น
งบประมาณ 5,420.- บาท
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

สานักงานปลัด

มิ.ย.

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

พ.ค.

20,000.-

เม.ย.

สานักงานปลัด

มี.ค.

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

พ.ศ. 2563
ก.พ.

20,000.-

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ด้านสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

11

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 11

จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดTo be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,200.- บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ใน
วงเงินงบประมาณ 6,860.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในวงเงิน
งบประมาณ 5,940.- บาท

20,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

12

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ้านนาสาร หมู่ที่ 12

จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,200.- บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในวงเงิน
งบประมาณ 7,900.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในวงเงิน
งบประมาณ 4,900.- บาท

20,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
ก.พ.

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ด้านสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

13

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13

จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดTo be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,200.- บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็ จ ย่ า ต้ า นภั ย มะเร็ ง เต้ า นม ใน
วงเงินงบประมาณ 7,380.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามั ยแม่แ ละเด็ ก ในวงเงิ น
งบประมาณ 5,420.- บาท

20,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

14

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14

จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,770.- บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามั ยแม่แ ละเด็ ก ในวงเงิ น
งบประมาณ 7,900.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามั ยแม่แ ละเด็ ก ในวงเงิ น
งบประมาณ 5,030.- บาท

20,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
ก.พ.

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ด้านสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

15

อุ ด หนุ น โครงการพระราชด าริ ด้ า น จานวน 3 โครงการ ดังนี้
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 15
ยาเสพติด To be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,200.- บาท
2) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในวงเงิน
งบประมาณ 7,640.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในวงเงิน
งบประมาณ 5,160.- บาท

20,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

16

อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขแก่คณะกรรมการหมู่บา้ น
บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ 16

20,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดTo be number one ใน
วงเงินงบประมาณ 7,200.- บาท
2) โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็ จ ย่ า ต้ า นภั ย มะเร็ ง เต้ า นม ใน
วงเงินงบประมาณ 7,510.- บาท
3) โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ในวงเงิน
งบประมาณ 5,290.- บาท
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

พ.ศ. 2563
ก.พ.

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ด้านสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

17

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

สานักงานปลัด

มี.ค.

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

พ.ศ. 2563
ก.พ.

150,000

พ.ศ. 2562
ม.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ธ.ค.

สถานที่ดาเนินการ

พ.ย.

งบประมาณ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 ด้านสาธารณสุข
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
วัตถุประสงค์

1

2

3

4

5

โครงการจัดทาแปลงสาธิตเกษตรตาม
แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบลโพธิ์หมากแข้ง

จัดทาแปลงสาธิตเกษตรตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลโพธิ์
หมากแข้ง
การสนับสนุนการดาเนินงานศูนย์
การสนับสนุนการดาเนินงานของ
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบลโพธิ์หมากแข้ง การเกษตรประจาตาบลโพธิ์หมากแข้ง
การประชุมคณะกรรมการ การ
ฝึกอบรม ฯ
การส่งเสริมและสนับสนุนการทา
ส่งเสริมและสนับสนุนการทาเกษตร
เกษตรอินทรีย์
อินทรีย์ การณรงค์ให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการทาเกษตรอินทรีย์
การปรับปรุงการบารุงดินเพื่อ
การเกษตร
จัดซื้อเครื่องสูบน้า
เพื่อใช้ในแปลงสาธิตการเกษตรของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบลโพธิ์หมากแข้ง
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องปั๊มน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในแปลงสาธิตเกษตรของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลโพธิ์
หมากแข้ง จานวน 1 เครื่อง

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

20,000.-

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ
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ก.ย.

9,100.-

ส.ค.

อบต.โพธิ์หมากแข้ง กองสวัสดิการฯ

ก.ค.

20,000.-

มิ.ย.

กองสวัสดิการฯ

พ.ค.

อบต.โพธิห์ มากแข้ง

เม.ย.

10,000.-

มี.ค.

กองสวัสดิการฯ

ก.พ.

อบต.โพธิห์ มากแข้ง

พ.ศ. 2563
ม.ค.

10,000.-

พ.ศ. 2562
ธ.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พ.ย.

สถานที่ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 ด้านการส่งเสริมเกษตร
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
วัตถุประสงค์

1

การเลือกตั้ง

2

จัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3

การประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรือ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธี
ต่างๆ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภาฯ
กรณีแทนตาแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มกี าร
เลือกตั้งใหม่)
เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรม
วงศานุวงศ์ และร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่
เป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยดึ เหนีย่ ว
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติหรือจัดกิจกรรมที่
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออานวย
ความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อ
มาร่วมงานงานรัฐพิธี และพระราชพิธี
ต่างๆ

500,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

40,000.-

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

20,000.-

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ดาเนินการ

4

5

6

การส่งเสริมและสนับสนุนประชาคม

เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของประชาคมหมู่บ้าน
ประชาคมตาบล เช่น การจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน จัดประชุมเวที
ประชาคมตาบลฯ
การส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน
และโครงการด้านประชาธิปไตย สร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ใน
ชุมชนฯ
จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
หรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก เกียรติหรือสนับสนุนโครงการอัน
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ เนื่องมาจากพระราชดาริของ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติ รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
สิรสิ มบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตสิ ิรสิ ม
ศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระว บูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราช
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า วโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า
ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์

50,000.-

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

20,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

10,000.-

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ดาเนินการ

7

การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทาแผน
ชุมชน

เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดทาแผนชุมชน และกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาผู้นาชุมชน
สร้างเครือข่าย องค์กรชุมชน ฯ

20,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

- 3๕ -

กองสวัสดิการฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ดาเนินการ

1

2

การบริการประชาชนและพบ
ประชาชนนอกสถานที่

เพื่อให้บริการประชาชนและพบ
ประชาชนนอกสถานที่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล เช่น จัดทาโครงการ
อบต.พบประชาชน ,โครงการให้
บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ฯลฯ
การดาเนินการดูแลรักษาและคุม้ ครอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันที่สาธารณประโยชน์
ดาเนินการดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่สาธารณประโยชน์อันเป็น
ที่ดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในการ
จัดทาเปลีย่ นแปลงและรักษาทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ พิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับทีด่ ินสาธารณ
ประโยชน์ การแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ร้องทุกข์
กล่าวโทษการดาเนินคดีกับผู้บุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ หรือค่าโอนกรณีมี
ผู้มอบที่ดินให้เป็นทีส่ าธารณประโยชน์
หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกีย่ วข้องกับ
ที่ดิน

30,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักของปลัด

30,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักของปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย
แนวทางที่ 2 ด้านการส่งเสริมและอานวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ดาเนินการ

1

การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในท้อง
ถนน

2

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ

3

การปฏิบัตหิ น้าที่อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

4

การดาเนินการป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า

เพื่อดาเนินโครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุในท้องถนนในช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ฯ
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
ตามโครงการสงเคราะห์ ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวติ
ช่วยเหลือและบรรเทาผู้ประสบสา
ธารณภัย ในจังหวัดบึงกาฬ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ปฏิบัติหน้าที่หรือมอบหมายหน้าที่
เกี่ยวกับการบริการประชาชนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรืองานอื่นๆ ที่
เป็นการปฏิบตั ิงานเพือ่ ให้บริการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์หมากแข้ง
โครงการการดาเนินการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า การจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันและควบคุมไฟป่า อบรมให้
ความรู้การป้องกันและควบคุมไฟป่า
จัดหาอุปกรณ์ดับไฟป่า รณรงค์
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุม
ไฟป่า ฯ

50,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักของปลัด

20,000

จังหวัดบึงกาฬ

สานักของปลัด

90,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักของปลัด

10,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักของปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย
แนวทางที่ 3 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ดาเนินการ

1

ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เช่น โครงการอบรมผู้นาชุมชน
ป้องกันยาเสพติด โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดฯ

60,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

- 38 -

สานักของปลัด

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

มิ.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

พ.ศ. 2562

เม.ย.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย
แนวทางที่ 4 ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ดาเนินการ
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ต.ค.

สานักของปลัด

มี.ค.

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

ก.พ.

20,000

พ.ศ. 2563

ม.ค.

เพื่อจัดซื้อ
-จัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิงชนิดยาง
สังเคราะห์ 3 ชั้น

ธ.ค.

ลาดับ
ที่

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

พ.ย.

5

พ.ศ. 2562

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย
แนวทางที่ 3 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ดาเนินการ

1

การจัดการแข่งขันกีฬา

2

การส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขัน

การจัดการแข่งขันกีฬาตาบล,กีฬา
เยาวชน,กีฬานักเรียน,กีฬาประชาชน
ต่างๆ ฯ
เพื่อการส่งทีม กีฬา สมาชิก อบต.
พนักงาน ข้าราชการ หรือทีมกีฬา
เยาวชน หรือประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน
ที่หน่วยงานและหน่วยงานอื่นจัดขึน้ ฯ

60,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

กองการศึกษาฯ

70,000

จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษาฯ
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ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

มิ.ย.

พ.ศ. 2563
พ.ค.

พ.ศ. 2562

เม.ย.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

มี.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการกีฬา
แนวทางที่ 2 ด้านการกีฬา
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
วัตถุประสงค์

สานักของปลัด

ก.พ.

ตาบลโพธิห์ มาก
แข้ง

พ.ศ. 2563

ม.ค.

20,000

ธ.ค.

ลาดับ
ที่

การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์

พ.ศ. 2562

พ.ย.

1

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการกีฬา
แนวทางที่ 1 ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
วัตถุประสงค์

1

2

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง และ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้าและป่า การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชน
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อดาเนินโครงการสร้างจิตสานึกใน
และสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่เด็กเยาวชนและ ประชาชนเพื่อ
สนองพระราชดาริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ ินธรฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

10,000.-

ตาบลโพธิห์ มากแข้ง

กองสวัสดิการฯ

20,000.-

ตาบลโพธิห์ มากแข้ง

กองสวัสดิการฯ
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
วัตถุประสงค์

3

โครงการในการดาเนินงานสนอง
พระราชดาริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริสมเด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริ ินธรฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานกรอบการ
เรียนรู้ทรัพยากร ตามแนวทางการ
ดาเนินงานแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ
5 ปีที่หก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

60,000.-

ตาบลโพธิห์ มากแข้ง
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กองสวัสดิการฯ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
วัตถุประสงค์

1

การกาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
ให้แก่เทศบาลตาบลศรีพนา

2

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ในชุมชน

การกาจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ
ให้แก่เทศบาลตาบลศรีพนา ได้แก่
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและวัสดุสิ้นเปลือง
ต่างๆ ค่าซ่อมบารุง ค่าไฟฟ้า ฯ
การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูล
ฝอยในชุมชน การดาเนินการเกี่ยวกับ
การกาจัดขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะ
การบริหารจัดการขยะ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะและปัญหามลพิษต่างๆ
ได้แก่ โครงการหน้าบ้านน่ามอง
โครงการชุมชนปลอดขยะ โครงการ
รักษาความสะอาดถนนสายหลักสาย
รองฯ

100,000

อาเภอเซกา

สานักงานปลัด

50,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562
ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงาน
วัตถุประสงค์
ดาเนินการ

1

การจัดงานทางศาสนาและประเพณี
ต่างๆ

ดาเนินโครงการในการจัดงานทาง
ศาสนาและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม

30,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง
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กองการศึกษาฯ

ส.ค.

ก.ย.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

พ.ศ. 2562

ก.ค.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ก.ค.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมศาสนา
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
วัตถุประสงค์

พ.ศ. 2563
มิ.ย.

กองการศึกษาฯ

พ.ค.

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

เม.ย.

70,000

มี.ค.

กองการศึกษาฯ

ก.พ.

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ลาดับ
ที่

70,000

ธ.ค.

2

อบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และรด การดาเนินโครงการอบรมส่งเสริม
น้าดาหัวผูส้ ูงอายุ
สุขภาพผูส้ ูงอายุ และรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
สงกรานต์
การอนุรักษ์ประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
การดาเนินโครงการอนุรักษ์ประเพณี
บุญบั้งไฟ ตาบลโพธิ์หมากแข้ง เพือ่
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทย

พ.ศ. 2562

พ.ย.

1

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรม
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
วัตถุประสงค์

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ก.ย.

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

ส.ค.

1,057,100

ส.ค.

จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ฯ

พ.ศ. 2563
ก.ค.

จัดซื้อครุภัณฑ์ ในการปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2562

ก.ค.

1

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 1 ด้านการจัดหา อาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ประจาสานักงาน
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
วัตถุประสงค์

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการฯ

1

การพัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของบุคลากร
ในการเข้ารับการฝึกอบรมหรือ
การศึกษาดูงานของพนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ
คณะผู้บริหาร

1,010,000

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการฯ
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มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
วัตถุประสงค์

1

การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

2

โครงการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตาบล

3

จ้างที่ปรึกษา

4

จัดนิทรรศการ การฝึกอบรมสัมมนา

การดาเนินการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน หรือจัดทากิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อดาเนินการตาม โครงการ
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนการปรับปรุง
พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีความ
พร้อมในการบริการประชาชน
เพื่อใช้สารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อผลการปฏิบัติงานของ
อบต.โพธิ์หมากแข้ง
เพื่อจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด
การแข่งขันและพิธีเปิดอาคารต่างๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ
ได้แก่ โครงการป้องกันควบคุมโรค
เอดส์ โครงการฝึกอบรมเยาวชน
เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร. โครงการ
ฝึกอบรมชุดกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ

300,000

ตาบลโพธิ์หมาก
แข้ง

กองคลัง

30,000

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

15,000

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักงานปลัด

120,000.-

อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการฯ

- 4๕ -

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563
ม.ค.

ธ.ค.

พ.ศ. 2562
พ.ย.

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 3 ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อบริการประชาชน
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
วัตถุประสงค์

