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๑ 
 

ส่วนท่ี 1 
 

บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนดำเนินงาน ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญกับกระบวนการบริหารท่ีจะเป็น
แนวทางทำนายอนาคต โดยเน้นการเสนอและสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่นเป็น
สำคัญ 
 

การจัดทำแผนดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผน
ดำเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้
แนวทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
มากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ และการ
จำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ิน
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 

แผนดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลเป็นแผนท่ี
แยกออกมาจากแผนพัฒนาแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาท่ีชัดเจนและ
แสดงถึงการดำเนินการจริงท้ังหมด  ดังนั้นแผนดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานและติดตามและประเมินผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒ 
 

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 
 

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 
3. เพื่อความชัดเจนในระบบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดในการปฏิบัติงาน 
4. เพื่อติดตาม ประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 

 
ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 

 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆท่ี
ดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน   เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิน่ 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ท้ังนี้ ให้ประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันท่ีประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 
 

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 
 

1.  ทำให้ทราบรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม 
2.  ทำให้มีความชัดเจนในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น 
3.  ทำให้ทราบถึงเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีชัดเจนในการดำเนินงานจริง 
4.  ทำให้ทราบถึงข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีท่ีเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ี 
5.  ทำให้ทราบถึงการนำแผนไปปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และ

เก็บข้อมูลเพื่อให้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนต่อไป 
6.   ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 
7.   เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 
 

แผนภูมิการจัดทำแผนดำเนินงาน 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการกิจกรรม 

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานอื่น 



 

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ โครงกำรท้ังหมด ด ำเนินกำร

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒๐ 12.82 4,290,000         9.43 กองช่าง
1.2  แผนงานการศึกษา ๓ 1.92 450,000            0.98 กองการศึกษาฯ

รวม ๒๓ 14.74 4,740,000         10.41  
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต    
2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๕ 9.61 180,000            0.38 กองสวัสดิการสังคม
2.2  แผนงานการศึกษา 18 11.53 5,394,700         11.86 กองการศึกษาฯ
2.3  แผนงานสาธารณสุข 4 2.56             380,000 0.83 ส านักปลัดฯ

รวม 27 23.70 5,954,700        13.07  
3. ยุทธสำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุน     
กำรพำณิชย์ กำรท่องเท่ียว  
3.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 1.28             180,000 0.39 กองการศึกษาฯ

รวม 2 1.28 180,000           0.39  
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม    
และรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 1.28 40,000              0.08 ส านักปลัดฯ
4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.28 20,000              0.08 ส านักปลัดฯ

รวม 4 2.56 60,000             0.16

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโสกก่ำม  อ ำเภอเซกำ  จังหวัดบึงกำฬ

โครงกำร/กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.256๓

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโสกก่ำม  อ ำเภอเซกำ  จังหวัดบึงกำฬ
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ โครงกำรท้ังหมด ด ำเนินกำร

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ
5.1  แผนงานการเกษตร 1 0.64 5,000                0.01 ส านักปลัดฯ

รวม 1 0.64 5,000               0.01  
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี  
และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 1.92 90,000              0.19 กองการศึกษาฯ

รวม 3 1.92 90,000             0.19  
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 44 28.2 15,812,732       34.7 ส านักปลัดฯ/กองคลัง
7.2  แผนงานการศึกษา 16 10.25 6,277,430         13.8 กองการศึกษาฯ
7.3  แผนงานสงคมสงเคราะห์ 10 6.41 1,163,550         25.59 กองสวัสดิการสังคม
7.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 10.89 3,702,620         8.14 กองช่าง
7.5  แผนงานงบกลาง 10 6.41 10,278,118       22.61 ส านักปลัดฯ/กองคลัง

รวม 97 62.17 37,234,450       81.91 กองสวัสดิการสังคม
  รวมท้ังส้ิน (1+2+3+4+5+6+7) 156 100.00 45,456,000 100.00

 
 

โครงกำร/กิจกรรม
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างรางระบาย กว้างภายนอก ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ 250,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

น ้า คสล.พร้อมฝาปิดส้าเร็จ เมตร พร้อฝาปิดรางระบายน ้า คสล.
รูป ส้าเร็จรูป ยาว ๑๒๕ เมตร

พร้อมติดตั งป้ายโครงการขนาด
1.20X2.40  เมตร จ้านวน  1  ป้าย
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย กว้างภายนอก ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ 250,000 หมู่ท่ี ๑๒ กองช่าง
น ้า คสล.พร้อมฝาปิดส้าเร็จ เมตร พร้อฝาปิดรางระบายน ้า คสล.
รูป ส้าเร็จรูป ยาว ๑๒๕ เมตร

พร้อมติดตั งป้ายโครงการขนาด
1.20X2.40  เมตร จ้านวน  1  ป้าย
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

๓ โครงการก่อสร้างถนนลูก กว้าง 4 เมตร สูงเฉล่ีย ๐.๓๐    150,000   หมู่ท่ี ๑ กองช่าง
รังสายใหม่สายบ้านโสกก่าม ยาว ๑,๕๐๐ เมตร  
 -บ้านต้อง แยกนานางจงกล พร้อมติดตั งป้ายโครงการขนาด
เอกสะพัง มาจุดสายหนอง 1.20X2.40  เมตร จ้านวน  1  ป้าย
ปลาดุก-ค้าชมภู (ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

 
ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
(บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ โครงการก่อสร้างรั วด้านหน้า ขนาดสูง ๑.๔๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร 60,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
อบต.โสกก่าม พร้อมติดตั งป้ายโครงการขนาด
 1.20X2.40  เมตร จ้านวน  1  ป้าย
 (ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

 
๕ โครงการปรับปรุงตลาด ตามแบบ อบต.ก้าหนด 32,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

ชุมชน อบต.โสกก่าม
 

6 โครงการเตาเผาขยะ ตามแบบ อบต.ก้าหนด 20,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
อบต.โสกก่าม

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยใช้หินคลุก 928,000 หมู่ท่ี 1-12 กองช่าง
ภายในหมู่บ้านในเขตต้าบล
โสกก่าม

8 โครงการก่อสร้างรางระบาย กว้างภายนอก ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ 250,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง
น ้า คสล.พร้อมฝาปิดส้าเร็จ เมตร พร้อฝาปิดรางระบายน ้า คสล.
รูป ส้าเร็จรูป ยาว ๑๒๕ เมตร

พร้อมติดตั งป้ายโครงการขนาด
1.20X2.40  เมตร จ้านวน  1  ป้าย
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
(บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
๙ โครงการก่อสร้างรถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร 250,000 หมู่ท่ี ๓ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หนา ๐.๑๕ เมตร
หมู่บ้านยางเรียน พร้อมติดตั งป้ายโครงการขนาด

1.20X2.40  เมตร จ้านวน  1  ป้าย
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

๑๐ โครงการก่อสร้างรางระบาย กว้างภายนอก ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ 250,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
น ้า คสล.พร้อมฝาปิดส้าเร็จ เมตร พร้อฝาปิดรางระบายน ้า คสล.
รูป ส้าเร็จรูป ยาว ๑๒๕ เมตร

พร้อมติดตั งป้ายโครงการขนาด
1.20X2.40  เมตร จ้านวน  1  ป้าย
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร 250,000 หมู่ท่ี ๖ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดป้ายโครง
หมู่บ้านดงสว่าง การขนาด 1.20X2.40  เมตร

จ้านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.)
๑๒ โครงการก่อสร้างถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร 250,000 หมู่ท่ี ๗ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดป้ายโครง
หมู่บ้านโนนส้าราญ การขนาด 1.20X2.40  เมตร

จ้านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างรางระบาย กว้างภายนอก ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๕๘ 150,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
น ้า คสล.พร้อมฝาปิดส้าเร็จ เมตร พร้อฝาปิดรางระบายน ้า คสล.
รูป ส้าเร็จรูป ยาว 73 เมตร

พร้อมติดตั งป้ายโครงการขนาด
1.20X2.40  เมตร จ้านวน  1  ป้าย
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

14 โครงการก่อสร้างถนนคอน กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร   250,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก ภายใน หนา 0.15  เมตร หรือมีพื นท่ีเทคอน
หมู่บ้านถ ้าพระ กรีตไม่น้อยกว่ากว่า 468  ตารางเมตร  

พร้อมติดตั งป้ายโครงการขนาด
1.20X2.40  เมตร จ้านวน  1  ป้าย
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

15 โครงการก่อสร้างถนนคอน กว้าง 4 เมตร ยาว 117 เมตร   250,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง 
กรีตเสริมเหล็ก ภายใน หนา 0.15  เมตร หรือมีพื นท่ีเทคอน
หมู่บ้านโนนส้าราญ กรีตไม่น้อยกว่ากว่า 468  ตารางเมตร  

พร้อมติดตั งป้ายโครงการขนาด
1.20X2.40  เมตร จ้านวน  1  ป้าย
(ตามแบบ อบต.ก้าหนด)

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ 250,000   หมู่ท่ี 2 กองช่าง 

ภูมิภาค เกษตร

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ 100,000   หมู่ท่ี 5 กองช่าง 
ภูมิภาค เกษตร

18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ 150,000   หมู่ท่ี 5 กองช่าง 
ภูมิภาค เกษตร

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ 100,000   หมู่ท่ี 7 กองช่าง 
ภูมิภาค เกษตร

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ 100,000   หมู่ท่ี 8 กองช่าง 
ภูมิภาค เกษตร

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 โครงการปรับปรุงศูนย์ ตามแบบ อบต.ก้าหนด 150,000   หมู่ท่ี ๓ กองช่าง

พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเรียน

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

๒๒ โครงการปรับปรุงศูนย์ ตามแบบ อบต.ก้าหนด 150,000   หมู่ท่ี ๕ กองช่าง
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อพนา

๒๓ โครงการปรับปรุงศูนย์ ตามแบบ อบต.ก้าหนด 150,000   หมู่ท่ี ๖ กองช่าง
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสว่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี

ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการกตัญญูกตเวทิตา จัดกิจกรรมเพ่ือแสดงออกความรัก 100,000 อบต.โสกก่าม กอง

ผู้สูงอายุ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ สวัสดิการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
2 โครงการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 อบต.โสกก่าม กอง

เศรษฐกิจพอเพียงและฝึก และฝึกอบรมอาชีพ สวัสดิการ
อบรมอาชีพ  

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
ส้าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ ส้าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ สวัสดิการ

4 โครงการสงเคราะห์ช่วย อุดหนุนก่ิงกาชาดอ้าเภอเซกา 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
เหลือและบรรเทาสาธารณ- สวัสดิการ
ภัยแก่ผู้ประสบความ
เดือดร้อน

5 โครงการสงเคราะห์ช่วย อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
เหลือและบรรเทาสาธารณ- สวัสดิการ
ภัยแก่ผู้ประสบความ
เดือดร้อน

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการจัดท้าหลักสูตร จัดท้าหลักสูตรท้องถ่ิน 10,000 อบต.โสกก่าม กอง

ท้องถ่ิน การศึกษาฯ
2 โครงการนิเทศอบรมผู้ จัดกิจกรรมนิเทศอบรมผู้ปกครอง 20,000 อบต.โสกก่าม กอง

ปกครอง การศึกษาฯ

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
3 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก จ้านวน 686,800 อบต.โสกก่าม กอง

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง) 140 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน การศึกษาฯ
   

4 ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) ส้าหรับเด็ก 1,248,000 อบต.โสกก่าม กอง
อนุบาลและเด็กเล็ก,ชั นประถมศึกษา การศึกษาฯ
ปีท่ี 1-6 จ้านวน 611 คนๆละ 8 บาท

จ้านวน 260  วัน
5 ค่าจัดซื ออาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม (นม) ให้ศูนย์พัฒนา 291,200 อบต.โสกก่าม กอง

เด็กเล็กต้าบลโสกก่าม จ้านวน 140 การศึกษาฯ
คน จ้านวน 260  วัน

6 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็กอนุบาล 2,400,000 อบต.โสกก่าม กอง
เด็กเล็ก ป.1-ป.6 จ้าวน 600  คน  การศึกษาฯ
อัตราคนละ 20 บาท/วัน

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน เพ่ือจัดซื อเป็นส่ือวัสดุการศึกษา 195,500 อบต.โสกก่าม กอง

การสอน เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก จ้านวน การศึกษาฯ
115 คนๆละ 1,700
 

8 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน เพ่ือจัดซื อเป็นส่ือวัสดุการศึกษา 42,500 อบต.โสกก่าม กอง
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก จ้านวน การศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
นาตาไก้ 25 คนๆละ 1,700

9 โครงการจัดซื อเวชภัณฑ์ยา จัดซื อเวชภัณฑ์ยาและยาฆ่าเชื อโรค 30,000 อบต.โสกก่าม กอง
และยาฆ่าเชื อโรคในศูนย์ การศึกษาฯ
พัฒนาเด็กเล็ก

10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็กต้าบลโสกก่าม 100,000 อบต.โสกก่าม กอง
ต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

11 โครงการแข่งขันทักษะด้าน จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิชาการ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ
เล็กต้าบลโสกก่าม

12 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
เพ่ือการเรียนการสอน การสอน การศึกษาฯ

13 โครงการแข่งกีฬาสี แข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
การศึกษาฯ

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจ้าปี 10,000 อบต.โสกก่าม กอง

ประจ้าปี การศึกษาฯ
15 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตาไก้ 122,500 อบต.โสกก่าม กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตาไก้ จ้าวน 25  คน   การศึกษาฯ
อัตราคนละ 20 บาท/วัน

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตาไก้ 28,250 อบต.โสกก่าม กอง
ในการจัดการศึกษา จ้าวน 25  คน   การศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
 

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก 5 แห่ง 129,950 อบต.โสกก่าม กอง
ในการจัดการศึกษา จ้าวน ๑๑5  คน   การศึกษาฯ

 
18 โครงการจัดการศึกษา จัดการศึกษาด้านวิชาการอันเป็น 20,000 อบต.โสกก่าม กอง

ด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน การศึกษาฯ
ต่อโรงเรียนและชุมชน

แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี

ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ 100,000 เขตพื นท่ี ส้านักปลัดฯ

ระวังโรคติดต่อต่างๆ ระวังโรคติดต่อต่างๆ ต้าบล
โสกก่าม

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค 20,000 เขตพื นท่ี ส้านักปลัดฯ
คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า คนปลอดภัย ต้าบล

 โสกก่าม
3 อุดหนุนให้คณะกรรมการ อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 240,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.256๒ พ.ศ.256๓
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
หมู่บ้านโครงการพระราช โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข

 ด้าริด้านสาธารณสุข  
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค ค่าใช้จ่ายเป็นค่าส้ารวจข้อมูลสัตว์ 20,000 เขตพื นท่ี ส้านักปลัดฯ

คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า และขึ นทะเบียนสัตว์ ต้าบล
โสกก่าม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี

ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการจัดซื ออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดซื ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ 80,000 อบต.โสกก่าม กอง

ให้กับเยาวชนและหมู่บ้านในเขต การศึกษาฯ
ต้าบลโสกก่าม

2 โครงการจัดกิจกรรมงาน โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี 100,000 อบต.โสกก่าม กอง
ประเพณีแข่งขันกีฬา แข่งขันกีฬาประจ้าปีต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ
ประจ้าปีต้าบลโสกก่าม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการรณรงค์ป้องกันและ โครงการรณรงค์ป้องกันและลด 10,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

2 อุดหนุนอ้าเภอเซกา โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 30,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
 ยาเสพติดภายในพื นท่ีอ้าเภอเซกา

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 10,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติด 
 

2 โครงการฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 10,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
พลเรือน

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการรักน ้า รักป่า  จัดกิจกรรมรักน ้า รักป่า รักแผ่นดิน 5,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัด

รักแผ่นดิน  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการประเพณีแห่เทียน จัดงานประเพณีแห่งเทียนเข้าพรรษา 60,000 อบต.โสกก่าม กอง

เข้าพรรษาต้าบลโสกก่าม ต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนงานการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
2 โครงการวัด ราษ รัฐ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัคคี 20,000 อบต.โสกก่าม กอง

สร้างสุข บูรณาการร่วมกัน การศึกษาฯ

3 โครงการอบรมคุณธรรม จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก 10,000 อบต.โสกก่าม กอง
 จริยธรรมให้กับเด็กและ และเยาวชนต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

เยาวชนต้าบลโสกก่าม
 

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

ราชการ ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 50,000 กองคลัง
ของพนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

2 ค่าลงทะเบียนในการฝึก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 100,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
อบรมสัมมนาต่างๆ สัมมนาต่างๆ ของพนักงานส่วนต้าบล 50,000 กองคลัง

พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา

3 รายจ่ายบุคลากร จ่ายเป็นบุคลากร พนักงานส่วนต้าบล 9,421,680 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง  กองคลัง

พ.ศ.2563

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 3,003,120 การเมือง

4 ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน จ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 120,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
(เงินรางวัลประจ้าปี) (เงินรางวัลประจ้าปี) 99,165 กองคลัง

 
5 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้าง 129,187 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

พนักงานและลูกจ้าง/ค่าตอบ และลูกจ้างของ อปท.
แทนอ่ืนตามระเบียบก้าหนด

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต้าบล 156,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

  20,000 กองคลัง
  

7 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ 50,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
 พนักงานส่วนต้าบลและบุตรของ 20,000 กองคลัง

นายก อบต.  
8 ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาบริการ จ้านวน 5 324,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

 ต้าแหน่ง  216,000 กองคลัง
 

9 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการ ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการฟ้องคดี 40,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ฟ้องคดี การบังคับคดี การบังคับคดี ทั งในชั นศาล

ชั นอนุญาโตตุลาการ
10 ค่ารับรองในการต้อนรับ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล 20,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
บุคคลหรือคณะบุคคล หรือคณะบุคคล

 
11 ค่าจัดท้า พรบ.รถยนต์ภาค ค่าจัดท้า พรบ.รถยนต์ภาคบังคับ 10,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

บังคับ จ้านวน 4 คัน จ้านวน 4 คัน

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 ค่าท้าป้ายโฆษณา ประชา ค่าท้าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 20,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
สัมพันธ์และปิดประกาศ และปิดประกาศต่างๆ
ต่างๆ  

13 โครงการธนาคารขยะรี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่ธนาคาร 10,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ไซเคิล ขยะรีไซเคิล
  

14 โครงการฝึกอบรมและศึกษา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือ 240,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ดูงาน พัมนาและเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน
 ส่วนต้าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร

และสมาชิกสภา
15 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งท้องถ่ิน 400,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

ท้องถ่ิน  
  

16 ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียม ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ 30,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
การรับเสด็จ  
  

17 ค่าด้าเนินการถ่ายโอน ค่าด้าเนินการถ่ายโอนภารกิจการ 10,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ภารกิจการควบคุมไฟป่า ควบคุมไฟป่า
  

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 โครงการด้าเนินการตาม ด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญและ 50,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
นโยบายส้าคัญและจ้าเป็น จ้าเป็นเร่งด่วนของรัฐบาล
เร่งด่วนของรัฐบาล  

19 โครงการจัดงานพระราชพิธี จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี 20,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
รัฐพิธี และวันส้าคัญของชาติ และวันส้าคัญของชาติ
  

20 ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ครุภัณฑ์  15,000 กองคลัง
   

21 ค่าวัสดุส้านักงาน ค่าวัสุด อุปกรณ์ แบบพิมพ์ ฯลฯ 40,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
  70,000 กองคลัง

22 ค่าจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื อวัสุดคอมพิวเตอร์ เช่น 20,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
เช่น แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ 20,000 กองคลัง
   

23 ค่าจัดซื อวัสดุงานบ้าน ค่าจัดซื อวัสุดงานบ้านงานครัว เช่น 20,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
งานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้กวาด ผงซักฟอก
  

24 ค่าจัดซื อน ้ามันดีเซล ค่าจัดซื อน ้ามันดีเซล น ้ามันเบนซิล 200,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
น ้ามันเบนซิล น ้ามันเคร่ือง น ้ามันเคร่ือง
ฯลฯ  

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 ค่าจัดซื อธงชาติ  ค่าจัดซื อธงชาติ ธงตราสัญญลักษณ์ 50,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ฯลฯ
  

26 อุดหนุนอ้าเภอเซกา จัดกิจกรรมงานพระราชพิธี รัฐพิธี 20,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
โครงการพระราชพิธี
งานรัฐพิธี

27 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 3,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
อเนกประสงค์

28 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 30,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ครุภัณฑ์   

 
29 ค่าไฟฟ้าส้านักงาน ค่าไฟฟ้าในส้านักงาน 200,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

  
30 อุดหนุนองค์การบริหาร  สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ 15,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

ส่วนต้าบลหนองทุ่ม อ้าเภอ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
  

31 ค่าจัดซื อเคร่ืองตัดหญ้าแบบ เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 19,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
สะพาย(ข้อแข็ง) แรงม้าปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

30 ซีซี พร้อมใบมีด
ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี

ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
32 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 72,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

 
33 ค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายใน 10,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

(Local Area Network) 
คอมพิวเตอร์  

34 ค่าจ้างถ่ายเอกสารในกรณีท่ี ค่าจ้างถ่ายเอกสารในกรณีท่ีเคร่ืองถ่าย 5,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
เคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีเช่า เอกสารช้ารุด
ช้ารุด  

35 ค่าจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี ค่าจัดท้าโครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี 5,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
 ในต้าบลโสกก่าม
  

36 ค่าจัดท้าป้าย ค่าจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์การย่ืน 5,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การย่ืนแบบ แบบแสดงรายการเสียภาษี
แสดงรายการเสียภาษี

37 ค่าโทรศัพท์และค่า ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต 120,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
อินเตอร์เน็ต  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
38 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ 5,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

ค่าธนาณัติ ค่าซื อดวงตรา ค่าซื อดวงตราไปรษณีย์
ไปรษณีย์  

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษี จัดท้าโครงการแผนท่ีภาษี 20,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
  
  

40 ค่าซื อตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานทึบ 17,700 อบต.โสกก่าม กองคลัง
จ้านวน ๓ หลัง

 
41 ค่าซื อครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี  1 ตัว 2,980 อบต.โสกก่าม กองคลัง

 
42 ค่าซื อครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างาน ๒ ตัว 17,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

 
43 ค่าซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคส้าหรับประมวลผล ๒ เคร่ือง 44,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

 
44 ค่าซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปริ นเตอร์ HP Laser Jet Pro 7,900 อบต.โสกก่าม กองคลัง

M 12 a
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าตอบแทนบุคลากร 4,936,140 อบต.โสกก่าม กอง

  การศึกษาฯ
2 ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืนกรณีพิเศษ 175,490 อบต.โสกก่าม กอง

กรณีพิเศษ (เงินรางวัล (เงินรางวัลประจ้าปี) การศึกษาฯ
ประจ้าปี)  

3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ 80,000 อบต.โสกก่าม กอง
 พนักงานส่วนต้าบล การศึกษาฯ
  

4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานท้าความ 540,000 อบต.โสกก่าม กอง
ท้าความสะอาดศูนย์พัฒนา สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ
เด็กเล็ก 5 อัตรา  

5 ค่าลงทะเบียนในการอบรม ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา 50,000 อบต.โสกก่าม กอง
สัมมนาต่างๆ ต่างๆ การศึกษาฯ
  

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 อบต.โสกก่าม กอง
ราชการ เช่น ค่าเบี ยเลี ยง เช่น ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า การศึกษาฯ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ฯลฯ ท่ีพัก ฯลฯ  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
แผนงานการศึกษา
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 อบต.โสกก่าม กอง

 จ้านวน 6 ศูนย์ การศึกษาฯ
 

8 อินเตอร์เน็ต ค่าอินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 อบต.โสกก่าม กอง
 จ้านวน 6 ศูนย์ การศึกษาฯ

 
๙ จัดซื อวัสดุส้านักงานใน จัดซื อหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษ ฯลฯ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ
  

10 ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
ครุภัณฑ์  การศึกษาฯ

11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ เมาส์ ฯลฯ การศึกษาฯ

12 ค่าจัดซื อเคร่ืองอุปโภค ค่าจัดซื อเคร่ืองอุปโภคของศูนย์ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี

ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 ค่าน ้าประปา ค่าน ้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000 อบต.โสกก่าม กอง

 ในต้าบลโสกก่าม จ้านวน 6 แห่ง การศึกษาฯ

14 ค่าจัดซื อเคร่ืองเล่นให้กับ จัดซื อเคร่ืองเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก 100,000 อบต.โสกก่าม กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เล็กบ้านในเขตต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

15 จัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคส้าหรับประมวลผลแบบท่ี ๑ 132,000 อบต.โสกก่าม กอง
 จ้านวน ๖ เคร่ือง การศึกษาฯ

โน๊ตบุคส้าหรับประมวลผล ๑ เคร่ือง 22000
16 จัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง 25,800 อบต.โสกก่าม กอง

 ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) การศึกษาฯ
จ้านวน ๖ เคร่ือง  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี

ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการผ้ช่วยเจ้าหน้าท่ี    108,000 อบต.โสกก่าม กอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบันทึก บันทึกข้อมูล สวัสดิการฯ
ข้อมูล

2 ค่าตอบแทนบุคลากร จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากร 943,680 อบต.โสกก่าม กอง
 สวัสดิการฯ

3 ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน จ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 35,570 อบต.โสกก่าม กอง
(เงินรางวัลประจ้าปี) (เงินรางวัลประจ้าปี) สวัสดิการฯ

4 ค่าลงทะเบียนในการฝึก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
อบรมสัมมนาต่างๆ สัมมนาต่างๆ สวัสดิการฯ

5 ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ เช่น 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ สวัสดิการฯ

6 ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000 อบต.โสกก่าม กอง
ครุภัณฑ์  สวัสดิการฯ

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี 5,000 อบต.โสกก่าม กอง
แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ เมาส์ ฯลฯ สวัสดิการฯ

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
8 จัดซื อวัสดุส้านักงาน จัดซื อหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษ ฯลฯ 5,000 อบต.โสกก่าม กอง

 สวัสดิการฯ
 

9 จัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง 4,300 อบต.โสกก่าม กอง
 ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สวัสดิการฯ

10 จัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ 22,000 อบต.โสกก่าม กอง
 ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) สวัสดิการฯ

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ 624,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง

   
2 ค่าตอบแทนบุคลากร จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากร 1,498,800 อบต.โสกก่าม กองช่าง

  

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 ค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน จ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 53,820 อบต.โสกก่าม กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
(เงินรางวัลประจ้าปี) (เงินรางวัลประจ้าปี)  

4 ค่าลงทะเบียนในการฝึก ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 30,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
อบรมสัมมนาต่างๆ สัมมนาต่างๆ  

5 ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ เช่น 30,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ  

6 ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
ครุภัณฑ์   

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี 10,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ เมาส์ ฯลฯ  

8 จัดซื อวัสดุส้านักงาน จัดซื อหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษ ฯลฯ 20,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
  

9 ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซื อวัสดุก่อสร้าง เช่น กรวด ทราย 280,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
 ดินลูกรัง  
 

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าในการผลิตน ้าประปาท่ีอยู่ใน 600,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
ความดูแลของ อบต.  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
11 ค่าจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จัดซื อสารส้ม คลอรีน ฯลฯ 150,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง

  
12 ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พล่ัว จัดซื อวัสดุการเกษตร เช่น พล่ัว 10,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง

จอบ เสียม มีด ฯลฯ จอบ เสียม มีด ฯลฯ
13 ค่าจัดซื ออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดซื ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า 100,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง

เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สายไฟ อุปกรณ์วิทยุ ฯลฯ  
อุปกรณ์วิทยุ ฯลฯ

14 ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบ ค่าจ้างออกแบบ เขียนแบบ 30,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
รับรองแบบ รับรองแบบ  
  

15 ค่าจ้างตรวขสอบคุณภาพน ้า ค่าจ้างตรวขสอบคุณภาพน ้า 30,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
   
  

16 ค่าจัดซื อเคร่ืองสูบน ้าชนิด ค่าจัดซื อเคร่ืองสูบน ้าชนิดต่างๆ รวม 150,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆ ถึงอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องในกิจการ  
ท่ีเก่ียวข้องในกิจการประปา ประปา

17 ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้าน 36,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
   

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ 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 เงินส้ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีจ้าเป็นร่งด่วนฉุกเฉิน 500,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

ตามความเหมาะสม

แผนงานงบกลาง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
2 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ 207,560 อบต.โสกก่าม กองคลัง

บ้านาญข้าราชการส่วน บ้านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
ท้องถ่ิน (กบท.) (กบท.)

3 เงินประกันสังคม เงินประกันสังคม 223,620 อบต.โสกก่าม กองคลัง
   

4 โครงการจ่ายเบี ยยังชีพ จ่ายเบี ยยังชีพให้กับผู้พิการในเขต 6,783,600 อบต.โสกก่าม กอง
ผู้สูงอายุในเขตต้าบล ต้าบลโสกก่าม สวัสดิการ

5 โครงการจ่ายเบี ยยังผู้พิการ จ่ายเบี ยยังชีพให้กับผู้พิการในเขต 2,380,800 อบต.โสกก่าม กอง
ในเขตต้าบลโสกก่าม ต้าบลโสกก่าม สวัสดิการ

6 โครงการเบี ยผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ 30,000 อบต.โสกก่าม กอง
สวัสดิการ

7 โครงการสนับสนุนกองทุน สนับสนุงบประมาณให้กับกองทุน 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
สวัสดิการชุมชนในเขตต้าบล สวัสดิการชุมชนต้าบลโสกก่าม สวัสดิการ
 

8 สมทบกองทุนหลักประกัน สมทบกองทุนหลักประกัน 92,538 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
สุขภาพท้องถ่ิน สุขภาพท้องถ่ิน
  

ล าดับ งบประมาณ   สถานท่ี
ท่ี (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิต ค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิต 30,000 อบต.โสกก่าม กอง

ในระหว่างการปฏิบัติงาน ในระหว่างการปฏิบัติงาน สวัสดิการ
  

10 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
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