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ค าน า 
 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม ได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นไปในทางเดียวกับกระทรวงมหาดไทย  องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขึ้น เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีได้
ด าเนินการจริงท้ังหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 

 

ดังนั้น แผนด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลเป็นแผนท่ี
แยกออกมาจากแผนพัฒนาแสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณระยะเวลาท่ีชัดเจนและ
แสดงถึงการด าเนินการจริงท้ังหมด  จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานและติดตามและประเมินผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 
 
                       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโสกก่าม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบญั 
     หน้า 

 
ส่วนที่  1   บทน า 
 

- บทน า         ๑ 
 

- วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน      2 
          

- ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน      2 
           

- ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน       2 
           

- แผนภูมิการจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๓ 
           

 

ส่วนที่  2    บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ     ๔ 
          

- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ     ๗ 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนด าเนินงาน ล้วนแล้วแต่มีความส าคัญกับกระบวนการบริหารท่ีจะเป็นแนวทาง
ท านายอนาคต โดยเน้นการเสนอและสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่นเป็นส าคัญ 
 

การจัดท าแผนด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผน
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนว
ทางการด าเนินงาน ในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  มากขึ้น  
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานอื่นๆ และการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ิน
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
 

แผนด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลเป็นแผนท่ีแยก
ออกมาจากแผนพัฒนาแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดง
ถึงการด าเนินการจริงท้ังหมด  ดังนั้นแผนด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ควบคุมการด าเนินงานและติดตามและประเมินผลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วัตถุประสงค์ของแผนด าเนนิงาน 
 

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

 

ขั้นตอนการจดัท าแผนด าเนินงาน 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงานโดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน   เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ท้ังนี้ ให้ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 
 

ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 

1.  ท าให้ทราบรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม 
2.  ท าให้มีความชัดเจนในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น 
3.  ท าให้ทราบถึงเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีชัดเจนในการด าเนินงานจริง 
4.  ท าให้ทราบถึงข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีท่ีเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ี 
5.  ท าให้ทราบถึงการน าแผนไปปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และเก็บ

ข้อมูลเพื่อให้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนต่อไป 
6.   ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
7.   เป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 
แผนภูมิการจัดท าแผนด าเนินงาน 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวบรวมโครงการกิจกรรม 

จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนฯต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานอื่น 



 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๑ โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปดิ
ส้าเร็จรูป

 ขนาดกว้างภายนอก 0.60 เมตร
ลึก 0.58 เมตร  ยาว 125.00เมตร
พร้อมฝาปดิรางระบายน้้าคสล.ส้าเร็จรูป
  พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร 
จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก้าหนด 
 

250,000 หมู่ ๑ กองช่าง

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่  2 ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 117.00 เมตรหนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 468 ตารางเมตร พร้อมติดต้ังปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 
1.20X2.40 เมตร จ้านวน 1 ปา้ย  
รายละเอียดตามแบบ อบต. ก้าหนด 
(กองช่าง)

250,000 หมู่ ๒ กองช่าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๓ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กสายยาง
เรียน–ดงสว่าง ข้างบา้นนาย
สมพร เหลาลม

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 94.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 376ตารางเมตร 
พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร 
จ านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด (กองช่าง)

200,000   หมู่ 3 กองช่าง

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้าง
เหมาก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117.00
  เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  468  ตาราง
เมตร พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร 
จ้านวน 1 ปา้ย  รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก้าหนด (กองช่าง) 
 

200,001   หมู่ 4 กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๕ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น

ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 117.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร
 พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร 
จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก้าหนด (กองช่าง) 
 

250,000   หมู่ 5 กองช่าง

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น

 ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 117.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร
 พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร 
จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก้าหนด (กองช่าง)  

250,000   หมู่ 6 กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๗ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น

ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว  94.00 
เมตรหนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร
 พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร 
จ้านวน 1 ปา้ย  รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก้าหนด (กองช่าง) 

200,000   หมู่ 7 กองช่าง

๘ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล.พร้อมฝาปดิส าเร็จรูป

ขนาดกว้างภายนอก 0.60 เมตร ลึก 
0.58 เมตร  ยาว  125.00 เมตร 
พร้อมฝาปดิรางระบายน้้า คสล.
ส้าเร็จรูป  พร้อมติดต้ังปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 
1.20X2.40 เมตร จ้านวน 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบ อบต. ก้าหนด
(กองช่าง)

250,000   หมู่ 8 กองช่าง

พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๙ โครงการเทคอนกรีตเสริม

เหล็กรอบเมรุมาศบา้นถ้ าพระ
ขนาดกว้าง 21.00 เมตร ยาว 21.00 
เมตร หนา 0.12  เมตร และขนาด
พื้นที่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 
เมตร หนา 0.12  เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร
พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร 
จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก้าหนด (กองช่าง)

200,000   หมู่ 9 กองช่าง

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 
เมตรหนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  376 ตารางเมตร
 พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร 
จ้านวน 1ปา้ย รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก้าหนด (กองช่าง)

200,000   หมู่ 10 กองช่าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๑๑ โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าคสล.พร้อมฝาปดิส าเร็จรูป
 ขนาดกว้างภายนอก 0.60 เมตร ลึก 
0.58 เมตร  พร้อมฝาปดิรางระบาย
น้้าคสล.ส้าเร็จรูป ยาว 75.00เมตร 
พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร 
จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก้าหนด (กองช่าง)

150,000   หมู่ 11 กองช่าง

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายลาน
ยาง–หอปู่ตา บา้นเจริญสุข

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  117.00
 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร
 พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20X 2.40 เมตร 
จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก้าหนด (กองช่าง)

250,000   หมู่ 12 กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๑๓  โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้น

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.00 
เมตรหนา 0.15  เมตร หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 536 ตารางเมตร
 พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20 X 2.40 เมตร 
จ้านวน 1ปา้ย รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก้าหนด (กองช่าง) 

285,000   หมู่ 10 กองช่าง

๑๔ โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ต าบลโสกก่าม

ขนาดกว้าง 16.00X16.00 หนา 
0.12เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อย 256 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก้าหนด (กองศึกษาฯ)

100,000   หมู่ 1 กองการศึกษา

๑๕  โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นยางเรียน หมู่ที่ 3 
พร้อมติดต้ังปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการขนาด 1.20X2.40 เมตร 
จ้านวน 1 ปา้ย รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก้าหนด (กองศึกษาฯ) 

150,000   หมู่ 3 กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๑๖ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก
เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นบอ่พนา พร้อมติดต้ังปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 
1.20X2.40 เมตร จ้านวน 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด 
(กองศึกษาฯ)

150,000   หมู่ 5 กองการศึกษา

๑๗ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบา้นดงสว่าง  พร้อมติดต้ังปา้ย
ประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 
1.20X2.40 เมตร จ้านวน 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก้าหนด
(กองศึกษาฯ)

150,000   หมู่ 6 กองการศึกษา

๑๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรในเขตต าบล
โสกก่าม

เพื่อการเกษตรในเขตต าบลโสกก่าม 

โดยใช้หนิคลุก (กองช่าง)
500,000   หมู่ 1-12 กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๑๙ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอ าเภอเซกา
เพื่อด าเนินการตามโครงการขยายเขต

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
100,000   หมู่ 11 กองช่าง

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
  2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสรมิอาชีพ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๑ โครงการส่งเสริมอาชีพ

เศรษฐกิจพอเพียง และ
ฝึกอบรมอาชีพ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ

ส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง และ
ฝึกอบรมอาชีพ (กองสวัสดิการสังคม)  

20,000      หมู่ 1-12 กอง

สวัสดิการ
สังคม

๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ
ในเขตต าบลโสกก่าม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้พิการและ

ผู้สูงอายุในเขตต าบลโสกก่าม 

(กองสวัสดิการสังคม)

20,000      หมู่ 1-12 กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ศ.2564

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
๓ โครงการสงเคราะห์

ช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้ประสบความ
เดือดร้อน

เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบงึกาฬ 

เพื่อสนับสนุนโครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้
ประสบความเดือดร้อน(กองสวัสดิการ

สังคม)

20,000      หมู่ 1-12 กอง

สวัสดิการ
สังคม

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 โครงการอาหารกลางวัน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต้าบลโสกก่าม ดังนี้
เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันใหเ้ด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต้าบลโสกก่าม 
จ้านวน 138 คน อัตราคนละ 20 บาท
 ต่อวัน จ้านวน 245 วัน     (กอง
การศึกษาฯ)

676,200   อบต.โสกก่าม กอง
การศึกษาฯ

  

 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2564  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563

แผนงานการศึกษา
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
2 โครงการตรวจสุขภาพ

ประจ้าป ีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต้าบลโสกก่าม

เพื่อจ่ายในโครงการตรวจสุขภาพ

ประจ าป ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โสกก่าม (กองการศึกษาฯ)

10,000      อบต.โสกก่าม กอง

การศึกษาฯ

3 ครงการจัดท้าหลักสูตร
การศึกษาทอ้งถิ่น

3. เพื่อจ่ายในโครงการจัดท าหลักสูตร

การศึกษาทอ้งถิ่น (กองการศึกษาฯ) 
5,000        อบต.โสกก่าม กอง

การศึกษาฯ
4 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียน เพื่อจัดซ้ือเปน็ส่ือวัสดุการศึกษา 198,900 อบต.โสกก่าม กอง

การสอน เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก จ้านวน การศึกษาฯ
138 คนๆละ 1,700

5 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดการเรียน เพื่อจัดซ้ือเปน็ส่ือวัสดุการศึกษา 35,700 อบต.โสกก่าม กอง
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก จ้านวน การศึกษาฯ
นาตาไก้ 21 คนๆละ 1,700

6 โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาและยาฆ่าเชื้อโรค 5,000 อบต.โสกก่าม กอง
และยาฆ่าเชื้อโรคในศูนย์ การศึกษาฯ
พัฒนาเด็กเล็ก

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

8 โครงการแข่งขันทกัษะด้าน จัดกิจกรรมแข่งขันทกัษะด้านวิชาการ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ
เล็กต้าบลโสกก่าม

พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 5,000 อบต.โสกก่าม กอง

เพื่อการเรียนการสอน การสอน การศึกษาฯ

10 โครงการแข่งกีฬาสี แข่งกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
การศึกษาฯ

11 ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตาไก้ 102,900 อบต.โสกก่าม กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตาไก้ จ้าวน 21  คน   การศึกษาฯ

อัตราคนละ 20 บาท/วัน
12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาตาไก้ 23,730 อบต.โสกก่าม กอง

ในการจัดการศึกษา จ้าวน 21  คน   การศึกษาฯ
 

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็ก 5 แหง่ 132,210 อบต.โสกก่าม กอง
ในการจัดการศึกษา จ้าวน ๑38  คน   การศึกษาฯ

 
14 โครงการจัดการศึกษา จัดการศึกษาด้านวิชาการอันเปน็ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง

ด้านวิชาการอันเปน็ประโยชน์ ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน การศึกษาฯ
ต่อโรงเรียนและชุมชน

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
15 โครงการอาหารเสริมนม จ้านวน 560 คนๆละ 8 บาท จ้านวน 1,451,840 อบต.โสกก่าม กอง

ส้าหรับอนุบาลและเด็กเล็ก 260 วัน การศึกษาฯ
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6

16 โครงการอุดหนุนอาหาร จ้านวน 560 คนๆละ 200 บาท  2,240,000 อบต.โสกก่าม กอง
กลางวันเด็กอนุบาล เด็กเล็ก จ้านวน 200 วันๆ ละ 20 บาท การศึกษาฯ
ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1-6

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและ ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและ 100,000 เขตพื้นที่ ส้านักปลัดฯ

ระวังโรคติดต่อต่างๆ ระวังโรคติดต่อต่างๆ ต้าบล
โสกก่าม

๒ โครงการสัตว์ปลอดโรค ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค 20,000 เขตพื้นที่ ส้านักปลัดฯ
คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบา้ คนปลอดภัย ต้าบล

 โสกก่าม
3 อุดหนุนใหค้ณะกรรมการ อุดหนุนใหค้ณะกรรมการหมู่บา้น 240,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

หมู่บา้นโครงการพระราช โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข
 ด้าริด้านสาธารณสุข  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2564  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค ค่าใช้จ่ายเปน็ค่าส้ารวจข้อมูลสัตว์ 20,000 เขตพื้นที่ ส้านักปลัดฯ

คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบา้ และขึ้นทะเบยีนสัตว์ ต้าบล
โสกก่าม

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาต่างๆ 50,000 อบต.โสกก่าม กอง

ใหก้ับเยาวชนและหมู่บา้นในเขต การศึกษาฯ
ต้าบลโสกก่าม

2 โครงการจัดกิจกรรมงาน โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี 130,000 อบต.โสกก่าม กอง
ประเพณีแข่งขันกีฬา แข่งขันกีฬาประจ้าปต้ีาบลโสกก่าม การศึกษาฯ
ประจ้าปต้ีาบลโสกก่าม

พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลด 5,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

ลดอุบติัเหตุ อุบติัเหตุช่วงเทศกาลปใีหม่และ
สงกรานต์

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 โครงการรณรงค์ต่อต้านยา จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

เสพติด  
 

พ.ศ.2563

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 โครงการรักน้้า รักปา่  จัดกิจกรรมรักน้้า รักปา่ รักแผ่นดิน 10,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัด

รักแผ่นดิน  

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปัิญญาท้องถ่ิน

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 โครงการประเพณีแหเ่ทยีน จัดงานประเพณีแหง่เทยีนเข้าพรรษา 30,000 อบต.โสกก่าม กอง

เข้าพรรษาต้าบลโสกก่าม ต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

2 โครงการวัด ราษ รัฐ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสมัคคี 5,000 อบต.โสกก่าม กอง
สร้างสุข บรูณาการร่วมกัน การศึกษาฯ

3 โครงการอบรมคุณธรรม จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมใหก้ับเด็ก 10,000 อบต.โสกก่าม กอง
 จริยธรรมใหก้ับเด็กและ และเยาวชนต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

เยาวชนต้าบลโสกก่าม

พ.ศ.2563

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

พ.ศ.2564

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

แผนงานการเกษตร
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
 

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 โครงการศูนย์เรียนรู้ จัดศูนย์เรียนรู้ภูมิปญัญษทอ้งถิ่นใน 10,000 อบต.โสกก่าม กอง

ภูมิปญัญาทอ้งถิ่น ต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 100,000 กองคลัง
ของพนกังานส่วนต้าบล พนกังานจ้าง

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
2 รายจ่ายบคุลากร จ่ายเปน็บคุลากร พนักงานส่วนต้าบล 6,786,960 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง 2,730,540 กองคลัง
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา 2,743,920 การเมือง

3 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น จ่ายเปน็ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น 153,960 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
(เงินรางวัลประจ้าป)ี (เงินรางวัลประจ้าป)ี 107,147 กองคลัง

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
4 ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือก ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานจ้าง 50,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

พนักงานและลูกจ้าง/ค่าตอบ และลูกจ้างของ อปท.
แทนอื่นตามระเบยีบก้าหนด

5 ค่าเช่าบา้น ค่าเช่าบา้นของพนักงานส่วนต้าบล 156,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
  48,000 กองคลัง

  
6 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของ 30,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

 พนักงานส่วนต้าบลและบตุรของ 30,000 กองคลัง
นายก อบต.  

7 ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างเหมาบริการ จ้านวน 6 432,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
 ต้าแหน่ง  216,000 กองคลัง

 
8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฟ้องคดี 20,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

ฟ้องคดี การบงัคับคดี การบงัคับคดี ทั้งในชั้นศาล
ชั้นอนุญาโตตุลาการ

9 ค่ารับรองในการต้อนรับ ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคล 20,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
บคุคลหรือคณะบคุคล หรือคณะบคุคล

 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 ค่าจัดท้า พรบ.รถยนต์ภาค ค่าจัดท้า พรบ.รถยนต์ภาคบงัคับ 5,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
บงัคับ จ้านวน 4 คัน จ้านวน 4 คัน

11 ค่าท้าปา้ยโฆษณา ประชา ค่าท้าปา้ยโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 20,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
สัมพันธ์และปดิประกาศ และปดิประกาศต่างๆ
ต่างๆ  

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

13 ค่าด้าเนินการถ่ายโอน ค่าด้าเนินการถ่ายโอนภารกิจการ 5,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ภารกิจการควบคุมไฟปา่ ควบคุมไฟปา่
  

14 โครงการด้าเนินการตาม ด้าเนินการตามนโยบายส้าคัญและ 30,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
นโยบายส้าคัญและจ้าเปน็ จ้าเปน็เร่งด่วนของรัฐบาล
เร่งด่วนของรัฐบาล  

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

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ครุภัณฑ์  15,000 กองคลัง
   

17 ค่าวัสดุส้านักงาน ค่าวัสุด อุปกรณ์ แบบพิมพ์ ฯลฯ 40,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
  150,000 กองคลัง

18 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจัดซ้ือวัสุดคอมพิวเตอร์ เช่น 50,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
เช่น แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ 20,000 กองคลัง
   

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบา้น ค่าจัดซ้ือวัสุดงานบา้นงานครัว เช่น 15,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
งานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้กวาด ผงซักฟอก
  

20 ค่าจัดซ้ือน้้ามันดีเซล ค่าจัดซ้ือน้้ามันดีเซล น้้ามันเบนซิล 200,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
น้้ามันเบนซิล น้้ามันเคร่ือง น้้ามันเคร่ือง
ฯลฯ  

21 ค่าจัดซ้ือธงชาติ  ค่าจัดซ้ือธงชาติ ธงตราสัญญลักษณ์ 30,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ฯลฯ
  

พ.ศ.2564  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.

22 โครงการศูนย์ปฏิบติัการร่วม อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 15,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ในการช่วยเหลือประชาชน ในเขตอ้าเภอเซกา
  

23 อุปกรณ์อ่านบตัรแบบ อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนกประสงค์ 3,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
อเนกประสงค์

24 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 80,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
ครุภัณฑ์   

 
25 ค่าไฟฟ้าส้านักงาน ค่าไฟฟ้าในส้านักงาน 350,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

  
26 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 72,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

 
27 ค่าเช่าพื้นที่จัดท้าเวปไซด์ ค่าเช่าพื้นที่จัดท้าเวปไซด์ จดทะเบยีน 10,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

โดเมนเนมส้ารองฐานข้อมูลทั้งหมด
28 ค่าจ้างถ่ายเอกสารในกรณีที่ ค่าจ้างถ่ายเอกสารในกรณีที่เคร่ืองถ่าย 5,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

เคร่ืองถ่ายเอกสารที่เช่า เอกสารช้ารุด
ช้ารุด  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.

29 ค่าจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ค่าจัดท้าโครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ 5,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
 ในต้าบลโสกก่าม
  

30 ค่าจัดท้าปา้ย ค่าจัดท้าปา้ยประชาสัมพันธ์การย่ืน 5,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
ประชาสัมพันธ์การย่ืนแบบ แบบแสดงรายการเสียภาษี
แสดงรายการเสียภาษี

31 ค่าโทรศัพทแ์ละค่า ค่าโทรศัพทแ์ละค่าอินเตอร์เน็ต 120,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
อินเตอร์เน็ต  

32 ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ 5,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตรา ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์
ไปรษณีย์  

33 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษี จัดท้าโครงการแผนที่ภาษี 20,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
  

34 ค่าซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน โต๊ะท้างาน 2 ตัว 17,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
 

35 ค่าซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน เก้าอี้ 2 ตัว 7,960 อบต.โสกก่าม กองคลัง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.

36 ค่าซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวลผล 22,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง
แบบที่ 1 (แบบต้ังโต๊ะ)

 
37 ค่าซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ ขาวด้า 2,600 อบต.โสกก่าม กองคลัง

 

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 ค่าตอบแทนบคุลากร ค่าตอบแทนบคุลากร 5,739,407 อบต.โสกก่าม กอง

  การศึกษาฯ
2 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ 182,927 อบต.โสกก่าม กอง

กรณีพิเศษ (เงินรางวัล (เงินรางวัลประจ้าป)ี การศึกษาฯ
ประจ้าป)ี  

3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรของ 80,000 อบต.โสกก่าม กอง
 พนักงานส่วนต้าบล การศึกษาฯ

4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานท้าความ 324,000 อบต.โสกก่าม กอง
ท้าความสะอาดศูนย์พัฒนา สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ
เด็กเล็ก 5 อัตรา  

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 อบต.โสกก่าม กอง

ราชการ เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่า การศึกษาฯ
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ที่พัก ฯลฯ  
ค่าลงทะเบยีน ฯลฯ

6 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 อบต.โสกก่าม กอง
 จ้านวน 6 ศูนย์ การศึกษาฯ

 
7 อินเตอร์เน็ต ค่าอินเตอร์เน็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 40,000 อบต.โสกก่าม กอง

 จ้านวน 6 ศูนย์ การศึกษาฯ
 

๘ จัดซ้ือวัสดุส้านักงานใน จัดซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษ ฯลฯ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ
  

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

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

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
11 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภค ค่าจัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคของศูนย์ 10,000 อบต.โสกก่าม กอง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

12 ค่าน้้าประปา ค่าน้้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,000 อบต.โสกก่าม กอง
 ในต้าบลโสกก่าม จ้านวน 6 แหง่ การศึกษาฯ

13 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นใหก้ับ จัดซ้ือเคร่ืองเล่นใหก้ับศูนย์พัฒนาเด็ก 100,000 อบต.โสกก่าม กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต เล็กบา้นในเขตต้าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

14 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบคุส้าหรับประมวลผลแบบที่ ๑ 22,000 อบต.โสกก่าม กอง
 จ้านวน 1 เคร่ือง การศึกษาฯ

 
15 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 4,300 อบต.โสกก่าม กอง

 ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer) การศึกษาฯ
จ้านวน 1 เคร่ือง  

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 ค่าจ้างเหมาบริการผ้ช่วยเจ้าหน้าที่    108,000 อบต.โสกก่าม กอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บนัทกึ บนัทกึข้อมูล สวัสดิการฯ
ข้อมูล

2 ค่าตอบแทนบคุลากร จ่ายเปน็ค่าตอบแทนบคุลากร 1,117,200 อบต.โสกก่าม กอง
 สวัสดิการฯ

3 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น จ่ายเปน็ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น 43,180 อบต.โสกก่าม กอง
(เงินรางวัลประจ้าป)ี (เงินรางวัลประจ้าป)ี สวัสดิการฯ

4 ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ เช่น 40,000 อบต.โสกก่าม กอง
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ฯลฯ สวัสดิการฯ

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

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

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  
ด าเนินการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จัดซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษ ฯลฯ 5,000 อบต.โสกก่าม กอง

 สวัสดิการฯ
 

8 โครงการสงเคราะหช์่วยเหลือ อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบงึกาฬ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
และบรรเสาธารณภัยแก่  สวัสดิการฯ
ผู้ประสบความเดือร้อน

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 732,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง

   
2 ค่าตอบแทนบคุลากร จ่ายเปน็ค่าตอบแทนบคุลากร 1,539,720 อบต.โสกก่าม กองช่าง

  

3 ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น จ่ายเปน็ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น 57,390 อบต.โสกก่าม กองช่าง
(เงินรางวัลประจ้าป)ี (เงินรางวัลประจ้าป)ี  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
4 ค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ เช่น 60,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง

ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ฯลฯ  
ต่าลงทะเบยีน ฯลฯ

5 ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
ครุภัณฑ์   

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

7 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จัดซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษ ฯลฯ 20,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
  

8 ค่าวัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น กรวด ทราย 160,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
 ดินลูกรัง  
 

9 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าในการผลิตน้้าประปาที่อยู่ใน 600,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
ความดูแลของ อบต.  

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จัดซ้ือสารส้ม คลอรีน ฯลฯ 150,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.

11 ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พล่ัว จัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น พล่ัว 10,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
จอบ เสียม มีด ฯลฯ จอบ เสียม มีด ฯลฯ

12 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า 100,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟ สายไฟ อุปกรณ์วิทยุ ฯลฯ  
อุปกรณ์วิทยุ ฯลฯ

13 ค่าจ้างตรวขสอบคุณภาพน้้า ค่าจ้างตรวขสอบคุณภาพน้้า 30,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
   

14 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าชนิด ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าชนิดต่างๆ รวม 150,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ถึงอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในกิจการ  
ที่เกี่ยวข้องในกิจการประปา ประปา

15 ค่าเช่าบา้น ค่าเช่าบา้น 36,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
   

16 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดขอบ จ่ายเปน็ค่าธรรมเนียม 30,000 อบต.โสกก่าม กองช่าง
เขตที่สาธารณประโยชน์
   

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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 เพื่อจ่ายในกรณีจ้าเปน็ร่งด่วนฉุกเฉิน 250,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

ตามความเหมาะสม
2 เงินสมทบกองทนุบ้าเหน็จ เงินสมทบกองทนุบ้าเหน็จ 220,000 อบต.โสกก่าม กองคลัง

บ้านาญข้าราชการส่วน บ้านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น  
ทอ้งถิ่น (กบท.) (กบท.)

3 เงินประกันสังคม เงินประกันสังคม 239,718 อบต.โสกก่าม กองคลัง
   

4 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ จ่ายเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้พิการในเขต 7,273,200 อบต.โสกก่าม กอง
ผู้สูงอายุในเขตต้าบล ต้าบลโสกก่าม สวัสดิการ

5 โครงการจ่ายเบี้ยยังผู้พิการ จ่ายเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้พิการในเขต 2,592,000 อบต.โสกก่าม กอง
ในเขตต้าบลโสกก่าม ต้าบลโสกก่าม สวัสดิการ

6 โครงการเบี้ยผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพใหก้ับผู้ปว่ยเอดส์ 30,000 อบต.โสกก่าม กอง
สวัสดิการ

7 โครงการสนับสนุนกองทนุ สนับสนุงบประมาณใหก้ับกองทนุ 20,000 อบต.โสกก่าม กอง
สวัสดิการชุมชนในเขตต้าบล สวัสดิการชุมชนต้าบลโสกก่าม สวัสดิการ
 

แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่
ที่ (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.
8 สมทบกองทนุหลักประกัน สมทบกองทนุหลักประกัน 192,538 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ

สุขภาพทอ้งถิ่น สุขภาพทอ้งถิ่น
  

9 ค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิต ค่าจัดการศพกรณีเสียชีวิต 10,000 อบต.โสกก่าม กอง
ในระหว่างการปฏิบติังาน ในระหว่างการปฏิบติังาน สวัสดิการ
  

10 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน จ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 10,000 อบต.โสกก่าม ส้านักปลัดฯ
  
  

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม
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1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

  1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคมและการขนส่ง ,

  1.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 100,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

บา้นเอื้ออาทรใหก้ับผู้ยากไร้ บา้นเอื้ออาทรใหก้ับผู้ยากไร้

2 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ซ่อมแซม/ปรับปรุง 480,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ต่อเติมอาคารสถานที่ ต่อเติมอาคารสถานที่

สภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนา สภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลโสกก่าม เด็กเล็กต าบลโสกก่าม

จ านวน 6 ศูนย์ จ านวน 6 ศูนย์

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

  1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการควบคุมอาคาร
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

  2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสรมิอาชีพ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 โครงการส่งเสริมอาชีพ       150,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

เศรษฐกิจพอเพียงและฝึก

อบรมอาชีพ

  2.2 แนวทางการพัฒนาด้านงานสวัสดิการสังคม

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 โครงการเจ้าหนา้ที่นดัพบ โครงการเจ้าหนา้ที่นดัพบ        30,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

คนพิการ คนพิการ

2 โครงการออกเย่ียมผู้สูงอายุ โครงการออกเย่ียมผู้สูงอายุ 48000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ที่บา้น ที่บา้น

พ.ศ.2556พ.ศ.2555

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  

ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  

ด าเนินการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 โครงการหมูบ่า้นนา่อยู่ โครงการหมูบ่า้นนา่อยู่ 142,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

4 สงเคราะหผู้์ยากไร้และผู้ด้อย สงเคราะหผู้์ยากไร้และผู้ด้อย 30,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

โอกาสในการช่วยเหลือ โอกาสในการช่วยเหลือ

เบื้องต้น เบื้องต้น

5 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปวุย สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปวุยโรคเอดส์ 12,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

โรคเอดส์ จ านวน 2 คนๆละ 500 บาท/เดือน

จ านวน 12 เดือน

6 อุดหนนุกาชาดจังหวัดบงึกาฬ อุดหนนุกาชาดจังหวัดบงึกาฬ เพื่อ 20,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

สนบัสนนุกิจกรรมในการช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส

7 อุดหนนุกองทนุสวัสดิการ อุดหนนุกองทนุสวัสดิการ 100,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ชุมชนต าบลโสกก่าม ชุมชนต าบลโสกก่าม

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556  หน่วย  

ด าเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

8 อุดหนนุสภาองค์กรชุมชน อุดหนนุสภาองค์กรชุมชน        30,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ต าบลโสกก่าม ต าบลโสกก่าม

9 อุดหนนุที่ท าการปกครอง อุดหนนุที่ท าการปกครอง 10,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

อ าเภอเซกา โครงการ อ าเภอเซกา โครงการ

ส่งเสริมสินค้า OTOP ส่งเสริมสินค้า OTOP

  2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 จัดกิจกรรมระหว่างศูนย์ จัดกิจกรรมระหว่างศูนย์ 20,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

2 ค่านเิทศอบรมผู้ปกครอง ค่านเิทศอบรมผู้ปกครอง 15000 อบต.โสกก่าม ส่วน

การศึกษาฯ

  หน่วย  

ด าเนินการ

  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2556พ.ศ.2555

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 ค่าจัดซ้ือวัสดุทางการศึกษา ค่าจัดซ้ือวัสดุทางการศึกษา 9,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

ใหก้ับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใหก้ับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

บา้นนาตาไก้ บา้นนาตาไก้

4 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก จ านวน 622,440 อบต.โสกก่าม ส่วน

171  คน อัตราคนละ 13 บาทต่อวัน

5 ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก 1,319,500 อบต.โสกก่าม ส่วน

อนบุาลและเด็กเล็ก,ชัน้ประถมศึกษา การศึกษาฯ

ปทีี่ 1-6 จ านวน 734 คนๆ ละ 7 บาท

จ านวน 260  วัน

6 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม (นม) ใหศู้นย์พัฒนา 349,440 อบต.โสกก่าม ส่วน

เด็กเล็กต าบลโสกก่าม จ านวน 156 การศึกษาฯ

คน จ านวน 280  วัน

  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 ค่าพาหนะน าส่งเด็กไป ค่าพาหนะในการน าส่งเด็กไปยัง 17,100 อบต.โสกก่าม ส่วน

โรงพยาบาล สถานพยาบาลในอัตราคนละ 100 การศึกษาฯ

บาท ต่อป ี จ านวน  171 คน

8 โครงการสืบสานอนรัุกษ์ โครงการสืบสานอนรัุกษ์ 60,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

มวยไทย มวยไทย การศึกษาฯ

9 อุดหนนุจ่ายเปน็ค่า อุดหนนุจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวัน 1,885,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

อาหารกลางวัน ส าหรับเด็กอนบุาล เด็กเล็ก การศึกษาฯ

ชัน้ ป.1- ป.6 จ านวน 734  คน

10 ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ค่าอาหารเสริม(นม) ใหศู้นย์พัฒนา 33,600 อบต.โสกก่าม ส่วน

เด็กเล็กนาตาไก้ จ านวน 15   คน ๆ การศึกษาฯ

8  บาท  จ านวน 280 วัน

11 อุดหนนุโรงพยาบาลส่งเสริม อุดหนนุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 10,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

สุขภาพต าบลโสกก่าม ต าบลโสกก่ามในการตรวจสุขภาพ การศึกษาฯ

ประจ าปี

พ.ศ.2555  หน่วย  

ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2556
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 อุดหนนุโรงเรียนโสกก่าม อุดหนนุโรงเรียนโสกก่ามวิทยาใน 10,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

วิทยา โครงการ อย.นอ้ย เพื่อพัฒนา การศึกษาฯ

พฤติกรรมการบริโภคของเด็กและ

เยาวชน

13 โครงการจัดกิจกรรมการ โครงการจัดกิจกรรมการศึกษางาน 100,000    อบต.โสกก่าม ส่วน

ศึกษางานด้านวิชาการ ด้านวิชาการ จัดกิจกรรมอันเปน็ การศึกษาฯ

จัดกิจกรรมอันเปน็ ประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน  

ประโยชน์ และชุมชนต าบลโสกก่าม

14 เพื่อจ่ายเปน็ค่าพัฒนาครูและ อบรม ศึกาดูงาน พัฒนาบคุลากร 60,000      อบต.โสกก่าม ส่วน

บคุลากรทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม้ีความรู้ การศึกษาฯ

ความสามารถ จ านวน 12 คน

คนละ 5,000 บาท

15 เพื่อเปน็ค่าเคร่ืองอุปโภค จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคของศูนย์ 60,000      อบต.โสกก่าม ส่วน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6  แหง่ การศึกษาฯ

6 แหง่  

พ.ศ.2556  หน่วย  

ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2555
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 อุดหนุนการศึกษานอก สนับสนุนกิจการของศูนย์การ 50,000      อบต.โสกก่าม ส่วน

โรงเรียนอ าเภอเซกา เรียนรู้ การศึกษาฯ

  2.4 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 ค่าใช้จ่ายในการปอูงกันและ ค่าใช้จ่ายในการปอูงกันและ 100,000 เขตพื้นที่ ส านกัปลัดฯ

ระวังโรคติดต่อต่างๆ ระวังโรคติดต่อต่างๆ ต าบล

โสกก่าม

2 อุดหนนุที่ท าการปกครอง อุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอ 10,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

อ าเภอเซกา เซกา เพื่อใช้ในโครงการกองทนุ

โรคเอดส์ ช่วยเหลือผู้ติดเชือ้เอดส์

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2556พ.ศ.2555
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2556  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555

โครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 อุดหนนุให ้อสม.ใน อุดหนนุให ้อสม.ใน 140,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ต าบลโสกก่าม ต าบลโสกก่าม

 โครงการสาธารณสุขมูลฐาน

4 สมทบกองทนุหลักประกัน สมทบกองทนุหลักประกัน 80000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

สุขภาพทอ้งถิน่ สุขภาพทอ้งถิน่

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

  3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสรมิการลงทุน

  3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

  3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพาณิชยกรรม

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 ค่าจัดซ้ือวัสดุกิจการประปา ค่าจัดซ้ือวัสดุกิจการประปาต่างๆ 250,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

เช่น สารส้ม คลอรีน ปนูขาว ข้อต่อ

พ.ศ.2555

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

พ.ศ.2556

  หน่วย  

ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  

ด าเนินการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

กาว

  3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬา

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาต่างๆ 50,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

ใหก้ับเยาวชนและหมูบ่า้นในเขต การศึกษาฯ

ต าบลโสกก่าม

2 โครงการแข่งขันกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาโสกก่ามลีกคัพ       100,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

โสกก่ามลีกคัพต้านยาเสพติด ต้านยาเสพติด เพื่อแข่งขันกีฬา การศึกษาฯ

ส่งเสริมใหเ้ด็กเยาวชนได้เข้าร่วม

กิจกรรมการเล่นกีฬา สร้างความ

สามัคคี

3 โครงการจัดกิจกรรมงาน โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี       100,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

ประเพณีแข่งขันกีฬา แข่งขันกีฬาประจ าปตี าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

ประจ าปตี าบลโสกก่าม

  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2556
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

  4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย  

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่หนว่ยกู้ ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่หนว่ยกู้ 10,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ชีพอยู่เวรบริการประชาชน ชีพอยู่เวรบริการประชาชน

ต าบลโสกก่าม ต าบลโสกก่าม

2 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ช่วยเหลือ ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ปวุย        10,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ผู้ปวุยประจ ารถกูช้ีพ เช่น ประจ ารถกูช้ีพ เช่น ลูกสูบยางแดง

ลูกสูบยางแดง

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือน้ ามัน ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง        30,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

เชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน และน้ ามันหล่อเล่ือน ตลอดจน

อุปกรณ์กูช้ีพอืน่ๆ

พ.ศ.2556พ.ศ.2555
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสรมิประชาธิปไตยและการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน

  หน่วย  

ด าเนินการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

4 โครงการรณรงค์ปอูงกันและ โครงการรณรงค์ปอูงกันและลด        40,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ลดอุบติัเหตุ อุบติัเหตุช่วงเทศกาลปใีหม่และ

สงกรานต์

5 โครงการช่วยช้างช่วยชาวบา้น โครงการช่วยช้างช่วยชาวบา้น จ่าย        50,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

เปน็ค่ากิจกรรมปลูกพืชเพื่อเปน็

อาหารช้าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2555
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา โครงการปอูงกันและปราบปรามยา        30,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

เสพติด เสพติดของศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยา

เสพติดต าบลโสกก่าม

2 อุดหนนุสถานตี ารวจภูธร อุดหนนุสถานตี ารวจภูธรโสกก่าม        50,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

โสกก่าม เพื่อสนบัสนนุโครงการฝึกอบรมหรือ

กิจกรรมต่างๆ อาสาสมัครต ารวจบา้น

3 อุดหนนุที่ท าการปกครองเซกา โครงการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ        50,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ยาเสพติดของอ าเภอเซกา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  

ด าเนินการ

4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

 

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 โครงการจัดงานอนรัุกษ์และ โครงการจัดงานอนรัุกษ์และฟื้นฟูพื้น        50,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ฟื้นฟูพื้นที่ชุม่น้ าบงึโขงหลง ที่ชุม่น้ าบงึโขงหลง เพื่อจัดกิจกรรม

ต่างๆ ด้านการอนรัุกษ์

2 อุดหนนุกลุ่มประมงต าบล อุดหนนุกลุ่มประมงต าบลโสกก่าม        20,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

โสกก่าม เพื่อพัฒนาคุรภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร

ชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ ที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ชุม่น้ าบงึโขงหลง

รอบพื้นที่ชุม่น้ าบงึโขงหลง  

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคุ้มครองดูแล  บ ารงุรกัษาป่าไม ้ที่ดินและทรพัยากรธรรมชาติ

  หน่วย  

ด าเนินการ

5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

  5.3 แนวทางการพัฒนาด้านการบรหิารการจัดการที่ดี

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าจ้างถ่ายเอกสารในกรณีที่เคร่ือง        40,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ถ่ายเอกสารช ารุดหรือที่ต้องถ่าย

เอกสารจ านวนมาก หรือถ่าย

เอกสารสี ถ่ายแบบแปลน ฯลฯ

2 ค่าปรับปรุงระบบเครือข่าย ค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายใน        15,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

คอมพิวเตอร์ (Local Area Network)

คอมพิวเตอร์และค่าปรับปรุงข้อมูล

ในการจัดท าเวปไซด์ อบต.

3 ค่าจัดท าปาูนโฆษณา ค่าจัดท าปาูนโฆษณาประชาสัมพันธ์        30,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

และปดิประกาศต่างๆ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2556

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2555  หน่วย  

ด าเนินการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

4 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลน้ าประปา ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลน้ าประปา หมูท่ี่ 8  24,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

บา้นหนองปลาดุก

5 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลน้ าประปา ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลน้ าประปา หมูท่ี่ 9 12,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

บา้นหนองถ้ าพระ

6 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลน้ าประปา ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลน้ าประปา หมูท่ี่  72,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

4,6,11

7 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลน้ าประปา ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลน้ าประปา หมูท่ี่  60,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

 11,12

8 ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลน้ าประปา ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลน้ าประปา หมูท่ี่ 2  36,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

9 ค่าจ้างเหมาด้านงานถนน ค่าจ้างเหมาด้านงานถนนงานบ ารุง 100,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

งานบ ารุงทางและจัดเก็บ ทางและจัดเก็บขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอย งานเตรียมต่างๆ งานเตรียมต่างๆ ในเขตพื้นที่

พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2555  หน่วย  

ด าเนินการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ในเขตพื้นที่ต าบลโสกก่าม ต าบลโสกก่าม

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ทรัพย์สิน เช่นรถยนต์ เคร่ืองพิมพ์ดีด

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

11 ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคล ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคล 20,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

หรือคณบคุคล หรือคณบคุคล

12 ค่ารับรองในการประชุม ค่ารับรองในการประชุม 60,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

13 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ

งาน

20,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ตรวจงาน การประเมินผลงาน การประเมินผลงาน

14 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ โครงการ อบต.เคล่ือนที่ 48,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

15 โครงการจัดท าแผนชุมชน โครงการจัดท าแผนชุมชน 30,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

16 โครงการด าเนนิการตามแผน โครงการด าเนนิการตามแผนปอูงกัน 40,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ปอูงกันและปราบปรามการ และปราบปรามการทจุริตภาครัฐ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2556พ.ศ.2555
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ทจุริตภาครัฐ  

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

17 ค่าจัดท า พรบ.รถยนต์ ค่าจัดท า พรบ.รถยนต์ 5,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

18 ค่าวัสดุส านกังาน เปน็ค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ ใน 100,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ส านกังาน เช่น กระดาษ แฟูม ฯลฯ

19 ค่าจ้างถ่ายเอกสารในกรณี ค่าจ้างถ่ายเอกสารในกรณีที่เคร่ือง

ถ่าย

5,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ที่เคร่ืองถ่ายเอกสารช ารุด  ถ่ายเอกสารช ารุด

20 ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการ ค่าธรรมเนยีมเกีย่วกับการฟูองคดี 50,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ฟูองคดี การบงัคับคดี เงินกู้ การบงัคับคดี เงินกูยื้มโครงการ

ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชนและค่าทนายความ

กรณีการปฎิเสธไม่รับฟูองคดีและค่าทนายความกรณีการ

ปฎิเสธไม่รับฟูองคดี

21 ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการซ้ืออุปกรณ์ไฟฟูา 15,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ไฟฟูา  

พ.ศ.2556
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2555
โครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  

ด าเนินการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

22 โครงการฝึกอบรมและศึกษา โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงาน       300,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ดูงาน

23 ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว 10,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

24 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือธง ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือธงชาติ 100,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ธงตราสัญญลักษณ์ เพื่อประดับใน

งานพิธีต่างๆ

25 ค่าวัสดุเชือ้เพลิงและน้ ามัน ค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 150,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

หล่อล่ืน น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ

26 ค่าไฟฟูา เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟูาส าหรับ อบต. 360,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

โสกก่าม และกิจการประปา

27 ค่าไปรษณีย์ โทรเลขและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์โทรเลข 10,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ธนานติั ค่าธนาณัติ ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย์

พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

28 ค่าโทรศัพทแ์ละค่า เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทแ์ละค่า 40,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

อินเตอร์เนต็ อินเตอร์เนต็

29 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปดิซอง 30,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

เปดิซองและตรวจงานจ้าง และตรวจงานจ้าง

30 โครงการพัฒนาและเพิ่ม โครงการพัฒนาและเพิ่ม 40,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ประสิทธิภาพในการช าระภาษี ประสิทธิภาพในการช าระภาษี

31 ค่าจ้างเหมาพนกังานประจ า ค่าจ้างเหมาพนกังานประจ ารถขยะ 210,677 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

รถขยะ จ านวน 3 คน จ านวน 3 คน

32 ค่าจัดซ้ือรถบรรทกุขยะแบบ หนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. พื้นหนา    1,350,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

มาตรฐานตัวถังสแตนเลส ไม่นอ้ยกว่า 3 มม. ความจุ 5 มม.

33 ค่าจัดซ้ือรถน้ าขนาดบรรจุ ค่าจัดซ้ือรถน้ าขนาดบรรจุ    2,000,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  

ด าเนินการ
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

6,000  ลิตร 6,000  ลิตร

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

34 ค่าจัดซ้ือถังขยะแบบพลาสติก ค่าจัดซ้ือถังขยะแบบพลาสติก       342,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ทรงกลมมีหหูิ้ว ขนาดบรรจุ ทรงกลมมีหหูิ้ว ขนาดบรรจุ

ขนาดความจุ 200  ลิตร ขนาดความจุ 200  ลิตร

35 โครงการเพื่อจัดท าพัฒนา โครงการเพื่อจัดท าพัฒนา       100,000 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

แผนที่ภาษีและทะเบยีน แผนที่ภาษีและทะเบยีน

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

36 ค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้        40,000 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

ในส านกังาน ต่างๆในส านกังาน เช่น สมุดบญัชี

แบบพิมพ์  ใบเสร็จรับเงิน

37 เพื่ออุดหนนุการไฟฟูาส่วน เพื่ออุดหนนุการไฟฟูาส่วนภูมิภาค       500,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ภูมิภาคจังหวัดบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬในการขยายเขตไฟฟูา

โดยพิจารณาเงินสมทบจากผู้ใช้ไฟฟูา

  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2555
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

เปน็หลักเกณฑ์ส าคัญ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

38 อุดหนนุองค์การบริหารส่วน เพื่อสนบัสนนุศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ        15,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ต าบลเซกา จัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปัิญญาท้องถ่ิน

  6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรกัษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ

  6.2  แนวทางการพัฒนาด้านงานประเพณี

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 โครงการประเพณีแข่งงเรือ โครงการประเพณีแข่งงเรือ        50,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

ต าบลโสกก่าม ต าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

2 อุดหนนุจังหวัดบงึกาฬ  เพื่อจัดงานประเพณีแข่งเรือ        30,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

จังหวัดบงึกาฬ การศึกษาฯ

  หน่วย  

ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2556พ.ศ.2555
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

โครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 โครงการจัดงานประเพณีบญุ โครงการจัดงานประเพณีบญุ        60,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

บั้งไฟของต าบลโสกก่าม บั้งไฟของต าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

4 โครงการจัดงานปประเพณี โครงการจัดงานปประเพณี        20,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

ลอยกระทงของต าบลโสกก่าม ลอยกระทงของต าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

5 โครงการประเพณีแหง่เทยีน โครงการประเพณีแหง่เทยีน        50,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

เข้าพรรษาของต าบลโสกก่าม เข้าพรรษาของต าบลโสกก่าม การศึกษาฯ

6 โครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ โครงการรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ        80,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

วันสงกรานต์ วันสงกรานต์ การศึกษาฯ

7 โครงการอบรมคุณธรรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและ         80,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติด หรือปริวาสกรรม การศึกษาฯ

8 กิจกรรมวันทอ้งถิน่สัมพันธ์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวัน       100,000 อบต.โสกก่าม ส่วน

ทอ้งถิน่สัมพันธ์ การศึกษาฯ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2555

40



 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านอ่ืนๆ

  7.1  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการภายในองค์กร

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 200,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ราชการ ค่าธรรมเนยีม และค่าลงทะเบยีน

ในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ

ค่าบี้ยล้ียง

2 ค่าติดต้ังเคร่ืองเสียงพร้อมไมล์ ค่าติดต้ังเคร่ืองเสียงพร้อมไมล์ลอย 90,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ลอยและล าโพงหอ้งประชุม และล าโพงหอ้งประชุมสภา

สภา อบต.โสกก่าม อบต.โสกก่าม

3 ค่าติดต้ังผ้าม่าน/มูร่ีในอาคาร ค่าติดต้ังผ้าม่าน/มูร่ีในอาคาร 100,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

ส านกังานหลังใหม่ ส านกังานหลังใหม่

  

พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2555  หน่วย  

ด าเนินการ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

4 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์สี ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์สีพร้อม 7,500 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

พร้อมเคร่ืองสแกนเอกสาร เคร่ืองสแกนเอกสาร

จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง

5 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 7,800 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

จ านวน  2  เคร่ือง จ านวน  2  เคร่ือง

6 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 6,500 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

จ านวน 1 ตัว จ านวน 1 ตัว

7 เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้ 3,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

จ านวน  3 ตัว จ านวน  3 ตัว

8 ค่าจัดซ้ือตู้ใสบานเล่ือนสูง ค่าจัดซ้ือตู้ใสบานเล่ือนสูง 4  ชัน้ 8,900 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

4 ชัน้สีส้ม จ านวน 1 หลัง สีส้ม จ านวน 1 หลัง

9 ค่าจัดซ้ือตู้บานทบึ จ านวน ค่าจัดซ้ือตู้บานทบึ จ านวน 11,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

  หน่วย  

ด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

2  หลัง 2  หลังๆ ละ 5,500  บาท

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 ค่าจัดซ้ือตู้ 4  ล้ินชัก ค่าจัดซ้ือตู้ 4  ล้ินชัก 3,900 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

จ านวน  1  หลัง จ านวน  1  หลัง

11 ค่าจัดตู้  20  ล้ินชัก ค่าจัดตู้  20  ล้ินชัก 4,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

จ านวน 1 หลัง จ านวน 1 หลัง

12 ค่าจัดซ้ือชุดรับแขก ค่าจัดซ้ือชุดรับแขก 30,000 อบต.โสกก่าม ส านกัปลัดฯ

จ านวน   2  ชุด จ านวน   2  ชุด

13 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  4 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  4 5,000 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

ล้ินชัก จ านวน  1  หลัง ล้ินชัก จ านวน  1  หลัง

14 ค่าจัดซ้ือตู้ใสบานเล่ือนกระจก ค่าจัดว้ือตู้ใสบานเล่ือนกระจก  4  ชัน้ 17,800 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

4 ชัน้พร้อมฐานสีเขียว พร้อมฐานสีเขียว

จ านวน  2  หลัง จ านวน  2  หลังๆละ  8,900  บาท

15 ค่าจัดซ้ือตู้บานทบึเพื่อเก็บ ค่าจัดซ้ือตู้บานทบึเพื่อเก็บวัสดุ 5,500 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

วัสดุ จ านวน  1  หลัง จ านวน  1  หลัง

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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 ค่าจัซ้ือตู้ใสเก็บฎีกา ค่าจัซ้ือตู้ใสเก็บฎีกา 10,000 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

จ านวน  2  หลัง จ านวน  2  หลังๆละ 5,500  บาท

17 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอการขนาด 3 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอการขนาด 3 3,900 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

ล้ินชัก จ านวน  1  หลัง ล้ินชัก จ านวน  1  หลัง

18 ค่าจัดซ้ือตู้มีช่อง 20 ช่อง มีล้อ ค่าจัดซ้ือตู้มีช่อง 20 ช่อง มีล้อ 3,900 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

จ านวน  1  หลัง จ านวน  1  หลัง

19 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่องาน ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่องาน 30,000 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

จัดเก็บภาษี จ านวน  1 เคร่ือง จัดเก็บภาษี จ านวน  1 เคร่ือง

20 ค่าจัดซ้ือตู้เซฟขนาดใหญ่เพื่อ ค่าจัดซ้ือตู้เซฟขนาดใหญ่เพื่อเก็บ 60,000 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

เก็บต้นขัว้เชคพร้อมเอกสาร ต้นขัว้เชคพร้อมเอกสารการเงิน

การเงินและเงินสดในมือ และเงินสดในมือ

21 ค่าจัดซ้ือเก้าอีน้ัง่พักคอยผู้มา ค่าจัดซ้ือเก้าอีน้ัง่พักคอยผู้มา 2,000 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

พ.ศ.2556
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ย่ืนเสียภาษี จ านวน  1  ชุด ย่ืนเสียภาษี จ านวน  1  ชุด

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

22 ค่าจัดซ้ือตู้กดน้ าร้อน น้ าเย็น ค่าจัดซ้ือตู้กดน้ าร้อน น้ าเย็น 6,900 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

จ านวน   1 ชุด จ านวน   1 ชุด

23 ค่าจัดซ้ือตู้มีช่อง 20 ช่อง มีล้อ ค่าจัดซ้ือตู้มีช่อง 20 ช่อง มีล้อ 3,900 อบต.โสกก่าม ส่วนโยธาฯ

จ านวน  1  หลัง จ านวน  1  หลัง

24 ค่าจัดซ้ือตู้บานทบึเพื่อเก็บ ค่าจัดซ้ือตู้บานทบึเพื่อเก็บ 5,500 อบต.โสกก่าม ส่วนโยธาฯ

วัสดุ จ านวน  1  หลัง วัสดุ จ านวน  1  หลัง

25 ค่าจัดซ้ือชุดเก็บตัวอย่างลูก ค่าจัดซ้ือชุดเก็บตัวอย่างลูก 10,000 อบต.โสกก่าม ส่วนโยธาฯ

ปนูเพื่อทดสอบก าลัง ปนูเพื่อทดสอบก าลัง จ านวน 2 ชุด

ชุดละ 5,000  บาท

26 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม 10,000 อบต.โสกก่าม ส่วนโยธาฯ

เก้าอี ้จ านวน 1 ชุด เก้าอี ้จ านวน 1 ชุด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556

องค์การบรหิารส่วนต าบลโสกก่าม  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

ล าดับ งบประมาณ   สถานที่

ที่ (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.

27 เงินสมทบกองทนุประกัน เงินสมทบกองทนุประกัน 172,992 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

สังคม สังคม

28 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีจ าเปน็ร่งด่วนฉุกเฉิน 550,000 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

ตามความเหมาะสม

29 เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็ เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็ 87,514 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่ บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิน่

(กบท.) (กบท.)

30 ค่าตอบแทนผู้บริหาร, ค่าตอบแทนผู้บริหาร, 6,933,995 อบต.โสกก่าม ส่วนการคลังฯ

พนกังานส่วนต าบล,ลูกจ้าง พนกังานส่วนต าบล,ลูกจ้าง

และอืน่ๆ และอืน่ๆ

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
  หน่วย  

ด าเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
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