๑

แผนการดาเนินงาน
ปี พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง
อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
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๒

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนา
- บทนา
- วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
- บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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หน้า
๓
๓
๓
๔
๔
๕
๕
๗

๓

ส่วนที่ ๑
บทนา
เพื่อให้การพัฒนาตาบลนาโพธิ์กลาง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้ และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วัน ที่ป ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
แผนการดาเนินงาน คือ แผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ตาบลนาโพธิ์กลาง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริง
ทั้ ง หมดในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าปี งบประมาณนั้ น เพื่ อ ให้ แ นวทางในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
๒. เพื่อเป็น เครื่องมือสาคัญในการบริห ารงานของผู้บริห ารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่ อก าหนดรายละเอีย ดของโครงการ /กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๓ โครงการ /กิ จ กรรมการพั ฒ นาที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดาเนิ น การเองโดยไม่ ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)
๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดาเนินการในพืน้ ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๕ โครงการ /กิจกรรมการพัฒ นาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
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๔
ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รัฐ วิ ส าหกิ จ และของ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้น ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัด แล้วจัดทาร่าง
แผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้น ตอนที่ ๒ คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนิ น งานเป็ น แผนงานเพื่อให้ ทราบโครงการ/กิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะนาไปใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานท้องถิ่น
เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการดาเนินการประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
*************************
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๕

ส่วนที่ ๒

แบบ ผด.๐๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
จานวน
คิดเป็นร้อยละของ
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
แผนงานการศึกษา
๘
๖๖.๖๗
๗,๔๗๙,๑๙๑
๙๗.๔๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๔
๓๓.๓๓
๒๐๐,๐๐๐
๒.๖๐
รวม
๑๒
๑๐๐.๐๐
๗,๖๗๙,๑๙๑
๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสวัสดิการสังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ และสาธารณสุข
ชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
๑
๓๓.๓๓
๗๕,๐๐๐
๖๘.๑๘
แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒
๖๖.๖๗
๓๕,๐๐๐
๓๑.๘๒
รวม
๓
๑๐๐.๐๐
๑๑๐,๐๐๐
๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๒
๑๐๐.๐๐
๒๔๐,๖๑๔
๑๐๐.๐๐
รวม
๒
๑๐๐.๐๐
๒๔๐,๖๑๔
๑๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
แผนงานเคหะและชุมชน
๑
๒.๒๒
๕๐,๐๐๐
๑.๑๔
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หน่วยดาเนินการ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
กองช่าง

๖
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และงานเยาวชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพาณิชย์ การลงทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน เกษตรแบบ
พอเพียง
แผนงานการเกษตร
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ งานอานวยการ งานบริหารและพัฒนาองค์กร ประสานงาน
และบูรณาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานงบกลาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

๔๔
๔๕

๙๗.๗๘
๑๐๐.๐๐

๔,๓๕๐,๐๐๐
๔,๔๐๐,๐๐๐

๙๘.๘๖
๑๐๐.๐๐

กองช่าง

๑๑
๑
๑๒

๙๑.๖๗
๘.๓๓
๑๐๐.๐๐

๙๐๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๙๗๐,๐๐๐

๙๒.๗๘
๗.๒๒
๑๐๐.๐๐

กองการศึกษา
สานักงานปลัด

๕
๕

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๔๗๔,๐๐๐
๔๗๔,๐๐๐

๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

สานักงานปลัด

๑๐
๓
๑๓
๙๒

๗๖.๙๒
๒๓.๐๘
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

๕๑๘,๐๐๐
๙,๗๙๖,๘๐๐
๑๐,๓๑๔,๘๐๐
๒๔,๑๘๘,๖๐๕

๕.๐๒
๙๔.๙๘
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
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๗
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์กลาง อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
๑ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๑ แผนงานการศึกษา

๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอนามัยแม่
และเด็กบ้านปากลา โครงการแก้ไขปัญหา
ทุพโภชนาการแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
(ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ)
กิจกรรม ศพด.น่าอยู่

กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและ
อนามัยแม่และเด็กบ้านปากลา
โครงการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ
แม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร
กิจกรรม ศพด.น่าอยู่ ศพดซะซอม,
ศพด.หนองผือ

๑๔๐,๐๐๐ ศู น ย์ เ ด็ ก วั ย กองการศึกษา
เตาะแตะบ้ า น
ปากลา

เบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับ เบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในความรับผิดชอบ
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ใน
ความรับผิดชอบ
เบิกหักผลักส่งเป็นค่าจัดหาวัสดุการศึกษา
เบิกหักผลักส่งเป็นค่าจัดหาวัสดุ
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในความ
การศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รับผิดชอบ
ฯ ในความรับผิดชอบ
เบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวัน
เบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวัน
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือจูงใจใฝ่
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือจูงใจ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ใฝ่เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
กิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน กิจกรรมหรือสนับสนุนการจัด

๗๘๘,๙๐๐ ศพด.ทั้ง ๕ แห่ง กองการศึกษา

๑๒,๐๐๐

๓๔๕,๑๐๐ ศพด.ทั้ง ๗ แห่ง กองการศึกษา
๐๕๕,๘๐๐ ศดว.ทั้ง ๒ แห่ง กองการศึกษา
๒๕,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ กองการศึกษา
กลาง
๖๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ กองการศึกษา
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.๒๕๖๑

ม.ค.

งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๐

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ
ที่

แบบ ผด.๐๒

๘

๙
๑๐

วันเด็กแห่งชาติ
ค่าอาหารเสริม (นม)
อุดหนุนส่วนราชการ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียน สพฐ. ในตาบล

กลาง
๒,๑๖๓,๓๙๑ ร.ร.สพฐ./ศพด. กองการศึกษา
๓,๗๐๔,๐๐๐ โรงเรี ย น สพฐ. กองการศึกษา
ทั้ง ๖ แห่ง

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษา

๑๐,๐๐๐

กองการศึกษา

๕๐,๐๐๐

กองการศึกษา
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

อุดหนุนเอกชน

๒๐,๐๐๐

พ.ค.

๖

๓

เม.ย.

อุดหนุนส่วนราชการ

๒

๗๐,๐๐๐ บ้ า น น า โ พ ธิ์ กองการศึกษา
เหนือ
๗๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ กองการศึกษา
กลาง
๕๐,๐๐๐ บ้านหนองผือ
กองการศึกษา

มี.ค.

๕

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมประเพณีออกพรรษา
อุดหนุนอาเภอโขงเจียม เพื่อจ่าย
เป็นเงินสนับสนุนการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบลนาโพธิ์
กลาง เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสภา
วัฒนธรรมตาบลนาโพธิ์กลางในการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ก.พ.

๔

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมป ระเพณี
สงกรานต์
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีออก
พรรษา
อุดหนุนส่วนราชการ

พ.ศ.๒๕๖๐

ม.ค.

๑

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ

สถานที่
ดาเนินการ

๙
กลาง

๒. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ และสาธารณสุขชุมชน
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
ส.ค.

ก.ย.
ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ส.ค.

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ศสมช.

งบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๐

ก.ค.

อุดหนุนเอกชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๙

ก.ค.

๑

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ

สถานที่
ดาเนินการ

๗๕,๐๐๐ ต า บ ล น า โพ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์
มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนาครอบครัว

ก.พ.

๒

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สงเคราะห์ผยู้ ากจน ยากไร้ ด้อย
โอกาส ไร้ที่พึ่ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัว

พ.ศ.๒๕๖๐

ม.ค.

ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ยากจน ยากไร้
ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง

งบประมาณ

ธ.ค.

๑

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ

สถานที่
ดาเนินการ

๑๐,๐๐๐ ต า บ ล น า โพ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๒๐,๐๐๐ ต า บ ล น า โพ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ.๒๕๕๙
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พ.ศ.๒๕๖๐

๔

จัดหาชุดดับเพลิง

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ก.ย.

จัดหาเลื่อยโซ่ยนต์

ก.ย.

๓

ส.ค.

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.

ส.ค.

๒

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัย สาหรับใช้เมื่อจบภัย
พิบัตินั้นแล้ว ในการ
ฟื้นฟู เยียวยา ให้ความรู้ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร อปพร.ให้
ครบตามร้อยละประชากร (ร้อย
ละ ๒ ของจานวนประชากร)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเลื่อยโซ่
ยนต์ ขนาดบาร์ ๑๒ นิ้ว
เพื่อจ่ายเป็นจัดหาค่าชุด
ดับเพลิง จานวน ๓ ชุด

ก.ค.

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัย

ก.ค.

๑

ดาเนินการ

พ.ย.

ดาเนินการ

ต.ค.

๑๐

๓๖,๖๔๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๓๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๑๕,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๑๘,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง

๔. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง
๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑
๒
๓

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ในสานักงานพร้อมติดตั้งและย้าย
หม้อแปลงเดิมไปติดตั้งที่ใหม่
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงปุ๋ยบ้านซะซอม
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้า
โรงปุ๋ยบ้านซะซอม
ติ ด ตั้ งระ บ บ ไฟ ฟ้ าส่ องส ว่ า งพ ลั งงาน เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ติ ด ตั้ งระบบไฟฟ้ า

๔๐๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ กองช่าง
กลาง
๕๐,๐๐๐ บ้านซะซอม

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ บ้ า น คั น ท่ า กองช่าง
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มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.๒๕๖๐

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ

สถานที่
ดาเนินการ

๑๑
แสงอาทิตย์

ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

เกวียน

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ก่อสร้างระบบระบายน้าในหมู่บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้าในหมู่บ้านสายกลางหมู่บา้ นนา
โพธิ์กลาง
ก่อสร้างระบบระบายน้าภายในหมูบ่ ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบาย
น้าภายในหมู่บ้านคันท่าเกวียน
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์บ้านนาโพธิ์เหนือ
ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์ บ้านโนนสวรรค์
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.
เจาะบ่อบาดาลแบบโยกเพื่อบริโภคและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลแบบ
การเกษตร
โยกเพื่อบริโภคและการเกษตร
เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรจานวน ๓ จุด เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตรจานวน ๓ จุด
เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเหล่ากระแต เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลเพือ่
การเกษตรเหล่ากระแต
เจาะบ่อบาดาลเพื่อบริโภคและการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลเพื่อ

๑๐๐,๐๐๐ บ้ า น น า โ พ ธิ์ กองช่าง
กลาง
๒๐๐,๐๐๐ บ้ า น คั น ท่ า กองช่าง
เกวียน
๓๐๐,๐๐๐ บ้ า น น า โ พ ธิ์ กองช่าง
เหนือ
๖๓,๐๐๐ บ้านโนนสวรรค์ กองช่าง
๓๕๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ กองช่าง
กลาง
๓๗,๐๐๐ บ้านหนองเจริญ กองช่าง
๑๐๐,๐๐๐ บ้านปากลา

กองช่าง

๓๐,๐๐๐ บ้านหนองผือ

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ บ้านโนนสวรรค์

กองช่าง
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ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.๒๕๖๐

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ

สถานที่
ดาเนินการ

๑๒

๑๑

พร้อมเครื่องสูบน้า
ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (เพื่อการ
ท่องเที่ยว)
ติดตั้งเครื่องกรองน้าภายในตาบล

๑๒

ติดตั้งป้ายสื่อความหมายประชาสัมพันธ์

๑๓

ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด

๑๔

ปรับถมที่ลานอเนกประสงค์

๑๕

ปรับถมที่สาธารณะ

๑๖

ปรับถมที่อเนกประสงค์

๑๗

ปรับปรุงสะพานแก่งตะละหง่าย

๑๘

ย้ายหลังคาสนามเด็กเล่น

๑๙

ก่อสร้างถนน คสล. สายใต้วัดบุญธิศาราม

๑๐

บริโภคและการเกษตรพร้อมเครื่องสูบน้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องกรองน้า
ภายในตาบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายสื่อ
ความหมายประชาสัมพันธ์ ในการ
ประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเหล็กดัดพร้อม
มุ้งลวด ศพด.นาโพธิ์เหนือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับถมที่ลาน
อเนกประสงค์บ้านหนองผือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับถมที่สาธารณะ
บ้านนาโพธิ์ใต้
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับถมที่
อเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพานแก่ง
ตะละหง่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่ารื้อ ขนย้าย ติดตั้ง
หลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.นาโพธิ์
เหนือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. สายใต้วัดบุญธิศา
ราม ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา

๕๐,๐๐๐ บ้ า น น า โ พ ธิ์ กองช่าง
เหนือ
๗๕,๐๐๐ ต า บ ล น า โพ ธิ์ กองช่าง
กลาง
๕๐,๐๐๐ ต า บ ล น า โพ ธิ์ กองช่าง
กลาง
๕๐,๐๐๐ ศ พ ด .น า โพ ธิ์ กองช่าง
เหนือ
๕๐,๐๐๐ บ้านหนองผือ
กองช่าง
๔๐,๐๐๐ บ้านนาโพธิ์ใต้

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ บ้านหนองเจริญ กองช่าง
๑๒๐,๐๐๐ บ้านซะซอม

กองช่าง

๓๐,๐๐๐ ศ พ ด .น า โพ ธิ์ กองช่าง
เหนือ
๒๐๐,๐๐๐ บ้านนาโพธิ์ใต้

กองช่าง

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

๑๓
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔๑๖ ตารางเมตร
๒๐

ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดภูน้อย

๒๑

ก่อสร้างถนน คสล.

๒๒

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางนายเปลี่ยน

๒๓

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางนายวิชัย

๒๔

ก่อสร้างถนน คสล.สายทางศูนย์สง่ เสริม
สุขภาพชุมชน

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนน คสล. สายวัดภูน้อย ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๓๙๖ ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
บ้านนาโพธิ์กลาง,นาโพธิ์ ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒๐๘ ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
สายทางนายเปลี่ยน ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๐๔ ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
สายทางนายวิชัย ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๖๘ ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
สายทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน ขนาด

๒๐๐,๐๐๐ บ้านซะซอม

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ บ้ า น น า โ พ ธิ์ กองช่าง
ก ล า ง ,น า โพ ธิ์
เหนือ
๕๐,๐๐๐ บ้านปากลา

กองช่าง

๘๐,๐๐๐ บ้านหนองผือ

กองช่าง

๕๐,๐๐๐ บ้านปากลา

กองช่าง

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

๑๔

๒๕

ก่อสร้างถนน คสล.สายนางเบ็ญจา-นายบุญ

๒๖

ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสี

๒๗

ก่อสร้างถนน คสล.สายนายหยัด-นายแสง
ทอง

๒๘

ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางบ้านนาย
สมศรี

๒๙

ขยายไหล่ทาง คสล.

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑๐๔ ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
สายนางเบ็ญจา-นายบุญ ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒๐๘ ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
สายนายสี ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒๐๘ ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.
สายนายหยัด-นายแสงทอง ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๒๐๘ ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายทางบ้านนาย
สมศรี ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔๑๖ ตารางเมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่
ทาง คสล. บ.นาโพธิ์กลาง (ตลาด

๑๐๐,๐๐๐ บ้านทุ่งนาเมือง

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ บ้านทุ่งนาเมือง

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ บ้านทุ่งนาเมือง

กองช่าง

๒๐๐,๐๐๐ บ้ า น ห น อ ง กองช่าง
เจริญ

๕๐,๐๐๐ บ้ า น น า โ พ ธิ์ กองช่าง
กลาง

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

๑๕
นัด) ขนาด
กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕๔ เมตร
๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

๓๔

ขึ้นดินคันทางถนุนสายห้วยโพธิ์-นานายกว้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าขึ้นดินคันทางถนน
สายห้วยโพธิ์-นานายกว้าง ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา
๐.๔๐ เมตร
ขึ้นดินคันทางสายทางน้าตกสร้อยสวรรค์เพื่อจ่ายเป็นค่าขึ้นดินคันทางสาย
สนม
ทางน้าตกสร้อยสวรรค์-สนม ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา
๐.๔๐ เมตร
ขึ้นดินคันทางสายบะหินกอง-แก่งยาว
เพื่อจ่ายเป็นค่าขึ้นดินคันทางสายบะ
หินกอง-แก่ง ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ห
นา ๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕,๑๕๐ ตารางเมตร
ขึ้นดินคันทางสายเหล่ากกคูณ
เพื่อจ่ายเป็นค่าขึ้นดินคันทางสาย
เหล่ากกคูณ ขึ้นดินคันทางขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา
๐.๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร ลงดิน
ลูกรังขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา
๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลงดินลูกรัง
ประมาณ ๓,๘๐๐ ตารางเมตร
ถมดินลูกรังขยายไหล่ถนนสายในหมู่บ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินลูกรังขยาย

๕๐,๐๐๐ บ้ า น น า โ พ ธิ์ กองช่าง
เหนือ
๖๐,๐๐๐ บ้านหนองผือ

กองช่าง

๖๐,๐๐๐ บ้านซะซอม

กองช่าง

๗๐,๐๐๐ บ้ า น น า โ พ ธิ์ กองช่าง
กลาง

๑๐๐,๐๐๐ บ้านทุ่งนาเมือง

กองช่าง
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๑๖

๓๕

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายทางโนน
สวรรค์-หนองผือ

๓๖

ปรับปรุงถนนลงลูกรังสายทางโรงเรียนบ้าน
นาโพธิ์ใต้-ห้วยกลาง

๓๗

ปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายในหมูบ่ ้าน

ไหล่ถนนสายทางในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง ๑ เมตร ยาว ๖,๓๐๐ เมตร ห
นา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร/
๙๔๕ ลูกบาศก์เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตรสายทางโนนสวรรค์หนองผือ งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร งาน
ลงดินถม
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร งานลงลูกรัง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนา
๐.๑๐ เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงลูกรัง
สายทางโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต่-ห้วย
กลาง งานเกรดเกลี่ยวผิวทางเดิม
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร งาน
ลงลูกรัง
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘๐ เมตร หนา
๐.๑๐ เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกสายทางในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ลูกบาศก์เมตร

๘๗,๐๐๐ บ้านโนนสวรรค์

กองช่าง

๕๐,๐๐๐ บ้านนาโพธิ์ใต้

กองช่าง

๕๐,๐๐๐ บ้านนาโพธิ์ใต้

กองช่าง

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

๑๗
๓๘

ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

๓๙

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้ น

๔๐

ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้ น

๔๑

ปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกถนนสายรอบ
หมู่บ้าน-เหล่ากระแต

๔๒

ปรับปรุงถนนลูกรังสายในหมูบ่ ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรบ้านหนอง
ผือ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมต
ร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร/
๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ห
รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตาราง
เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านหนองผือ ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ห
รือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๗๕๐ ตาราง
เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมลูกรังโดยลง
หินคลุกถนนสายทางรอบหมู่บ้านเหล่า ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๕ เมตร หนา
๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๑ ลูกบาศก์เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายในหมู่บ้าน
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ห
นา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

๑๐๐,๐๐๐ บ้านหนองผือ

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ บ้านโนนสวรรค์

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ บ้านหนองผือ

กองช่าง

๘๐,๐๐๐ บ้านหนองผือ

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ บ้านซะซอม

กองช่าง

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

๑๘

๔๓

ปรับปรุงถนนลูกรังสายในหมูบ่ ้าน

๔๔

ปรับปรุงถนนลูกรังสายในหมูบ่ ้าน

๔๕

ลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตรสายยะพืด

๔๖
๔๗

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่
ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

กว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร/
๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ห
นา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร/
๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง
สายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๙๕๐ เมตร ห
นา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๗,๘๐๐ ตารางเมตร/
๗๘๐ ลูกบาศก์เมตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังถนนเพื่อ
การเกษตรสายยะพืด ขนาด
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๒๐ เมตร ห
นา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๘,๐๘๐ ตารางเมตร/
๘๐๘ ลูกบาศก์เมตร
ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่
ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

๑๐๐,๐๐๐ บ้านทุ่งนาเมือง

กองช่าง

๑๐๐,๐๐๐ บ้ า น น า โ พ ธิ์ กองช่าง
เหนือ

๑๐๐,๐๐๐ บ้านปากลา

กองช่าง

๒,๕๒๖,๐๐๐ บ.นาโพธิ์ใต้
๒,๗๔๙,๐๐๐ บ.นาโพธิเ์ หนือ

กองช่าง
กองช่าง

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และงานเยาวชน
๕.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่

หน่วย

พ.ศ.๒๕๕๙

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

พ.ศ.๒๕๖๐

๑

๒

๓
๔

๕
๖
๗

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น
สัมพันธ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ทีมกีฬาตัวแทนนักกีฬาและ
ประชาชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์
การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติดของทุกหมู่บ้านในตาบลนาโพธิ์
กลาง
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบุญธรรมยาตราสู่ผา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานบุญธรรม
ชะนะได ตักบาตรรับตะวันใหม่ก่อนใครใน ยาตราสู่ผาชะนะได ตักบาตร รับ
สยาม
ตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม เช่น ค่า
เช่าเวที เครื่องเสียง ค่าการ
แสดง ค่ารางวัลการประกวด
ต่าง ๆ ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมปรับ
สวยงามเพื่อการท่องเที่ยว
ภูมิทัศน์ถนนสวยงามเพื่อการ
ท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเปิดเทศกาลท่องเที่ยว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ตาบลนาโพธิ์กลาง
เปิดเทศกาลท่องเที่ยวตาบลนาโพธิ์
กลาง
ค่าใช้จ่ายอบรม / ทบทวนมัคคุเทศก์ / ยุว เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าอบรม

๘๐,๐๐๐ อบต.โขงเจียม

อบต.โขงเจียม

๑๐๐,๐๐๐ สนามกีฬากลาง กองการศึกษา

๒๐,๐๐๐ ตาบลโขงเจียม สานักงานปลัด
ต า บ ล น า โพ ธิ์
กลาง
๑๐๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ กองการศึกษา
กลาง
ดงนาทาม

๑๐๐,๐๐๐ ต า บ ล น า โพ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๔๐,๐๐๐ ต า บ ล น า โพ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๒๐,๐๐๐ ต า บ ล น า โพ ธิ์ สานักงานปลัด

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

ดาเนินการ

พ.ย.

ดาเนินการ

ต.ค.

๑๙

๒๐
มัคคุเทศก์ป่าดงนาทาม/การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเพื่อแนะนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

มัคคุเทศก์ / ยุวมัคคุเทศก์ ในการ
แนะนาแหล่งท่องเที่ยวในตาบลนา
โพธิ์กลาง และนาเที่ยวป่าดงนาทาม

กลาง

๕.๒ แผนงานสร้างความแข้มแข็งของชุมชน
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

หน่วย
ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ

สถานที่
ดาเนินการ

ไม่มโี ครงการพัฒนา

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์ การลงทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน เกษตรแบบพอเพียง
๖.๑ แผนงานการเกษตร

๑

ค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

๒

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลนาโพธิ์
กลาง

๓

อุดหนุนส่วนราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.)
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาระบบ/
บุคลากรของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตาบลนาโพธิ์
กลาง และพัฒนาข้อมูลสื่อเรียนรู้
ด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
ตารวจตะเวนชายแดนบ้านปาก

๒๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๒๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง

๑๐,๐๐๐ ร.ร.ต ชด .บ้ าน ร.ร.ตชด.บ้ า น
ปากลา
ปากลา

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.๒๕๖๐

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

พ.ศ.๒๕๕๙

๒๑
ลา ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
๔

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการป่าชุมชน

๕

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ทบทวนราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือการอนุรกั ษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการป่าชุมชน หรือการ
อนุรักษ์ป่าชุมชน เช่น การทาแนว
ป้องกันไฟป่า การรณรงค์สร้าง
จิตสานึกให้ประชาชนในพื้นที่
ตระหนักและร่วมกันรักษาทรัพยากร
ป่าไม้ของชุมชน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม/ทบทวนราษฎรอาสาสมัคร
พิทักษ์ป่าหรือการอนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

๒๐,๐๐๐ ต.นาโพธิ์กลาง

สานักงานปลัด

๑๐,๐๐๐ ต.นาโพธิ์กลาง

สานักงานปลัด

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๔๐,๐๐๐

อ า เภ อ โข ง
เจียม

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

อุดหนุนส่วนราชการ

๓๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง

มี.ค.

๒

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการ
อบรมกลุม่ อาชีพ เช่น ซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นใน
การฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ
อุดหนุนอาเภอโขงเจียม ในการ
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์ปฏิบตั ิการพลัง

ก.พ.

ค่าใช้จ่ายในการอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใน
ตาบล

พ.ศ.๒๕๖๐

ม.ค.

๑

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ

สถานที่
ดาเนินการ

๒๒
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอาเภอโขง
เจียม
๓

อุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี ในการ
ดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์อานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี

๒๐,๐๐๐

จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี

๗. ยุทธศาสตร์ด้านงานอานวยการ งานบริหารและพัฒนาองค์กร ประสานงานและบูรณาการ
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวันสาคัญของชาติ

๒

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม อบต.สัญจร

๓

การจัดทากิจกรรมประชาคมเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๔

การจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ

๕

ค่าใช่จ่ายในการดาเนินกิจกรรม ๕ ส.

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัน
สาคัญของชาติ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรม อบต.สัญจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา
กิจกรรมประชาคมเพื่อการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินกิจกรรม ๕ ส.

๓๐,๐๐๐ ต า บ ล น า โพ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๕๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๕๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๑๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๑๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ.๒๕๖๐

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ

สถานที่
ดาเนินการ

๒๓
๖
๗

๘
๙
๑๐

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและทัศน
ศึกษา
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสารวจและจัดเก็บ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาของ
สารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งหรือเกี่ยวกับ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการ
การเลือกตั้ง
เลือกตั้งหรือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายสาหรับคณะทางานตามยุทธศาสตร์ เพือ่ จ่ายเป็นค่าดาเนินงานของ
การพัฒนา
คณะทางานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตาบลนาโพธิ์กลางทุกคณะ
จัดหาโต๊ะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะขาวขา
พับ จานวน ๒๙ ตัว

๑๑

จัดหาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า

๑๒

จัดหาเครื่องขยายเสียง

๑๓

จัดหาเต็นท์จัดงาน

๑๔

อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องกาเนิด
ไฟฟ้า จานวน ๒ เครื่อง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องขยาย
เสียง ในการส่งเสริมการออกกาลัง
กายหรือประชุมประชาคม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเต็นท์จัด
งาน ขนาด ๔x๘ เมตร สูงไม่น้อย
กว่า ๒.๕๐ เมตร จานวน ๔ หลัง
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแสงใหญ่ ใน
การการดาเนินงานศูนย์ประสานงาน

๒๕๐,๐๐๐

สานักงานปลัด

๕๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๓๕,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๑๐๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ สานักงานปลัด
กลาง
๘๗,๐๐๐ บ.นาโพธิ์กลาง
บ.นาโพธิ์ใต้
บ.โนนสวรรค์
๑๒๖,๐๐๐ บ.นาโพธิ์กลาง
บ.หนองเจริญ
๔๐,๐๐๐ บ.นาโพธิ์กลาง

สานักงานปลัด

๘๐,๐๐๐ บ.นาโพธิ์กลาง
บ.นาโพธิ์ใต้

สานักงานปลัด

๓๐,๐๐๐ บ้านหนองผือ

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

๒๔
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาเภอโขงเจียม
๑๕

อุดหนุนส่วนราชการ

๑๖

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอโขง
เจียม ในงานรัฐพิธีอาเภอโขงเจียม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา
แผนแม่บทแผนทีภ่ าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

๑๕,๐๐๐

สานักงานปลัด

๑๐๐,๐๐๐ อ บ ต .น า โ พ ธิ์ กองคลัง
กลาง

๗.๒ แผนงานงบกลาง

๑

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒

เบี้ยยังชีพคนพิการ

๓

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จัดทำโดด าำ วิเครำะห์ โด บำ และแผ สำ ักาำ ปลัด อาค์กำรบริหำรส่ว ตำบล ำโดพธิ์กลำา

ก.ย.

ส.ค.

สานักงานปลัด

ก.ค.

๓๖,๐๐๐ ต.นาโพธิ์กลาง

มิ.ย.

สานักงานปลัด

พ.ค.

๒,๕๙๒,๐๐๐ ต.นาโพธิ์กลาง

เม.ย.

สานักงานปลัด

มี.ค.

๖,๗๕๙,๖๐๐ ต.นาโพธิ์กลาง

ก.พ.

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพรายเดือน
ให้แก่ผู้สูงอายุใน
ตาบล จานวน ๘๖๔ คน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพรายเดือน
ให้แก่ผู้พิการใน
ตาบล จานวน ๒๗๐ คน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ ยังชีพรายเดือน
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ใน
ตาบล จานวน ๖ คน

พ.ศ.๒๕๖๐

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๕๙

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ

ต.ค.

ลาดับ

สถานที่
ดาเนินการ

