ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ
1 โครงการก่อสร้างรัว้ คอนกรีต
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็ก
400,000.00 องค์การบริหาร
กองช่าง
เสริมเหล็ก ภายในที่ทาการ
ภายในที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ส่วนตาบลห้วยยาง
อบต.ห้วยยาง
ห้วยยาง ขนาดสูง ๑.๗๕ เมตร ยาว
ข้างละ ๗๒ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยาง เลขที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ และติดตัง้ ป้าย
โครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยางกาหนด จานวน ๑ ป้าย
2 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทาการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารที่ทาการ
132,000.00 องค์การบริหาร
กองช่าง
อบต.ห้วยยาง
อบต.ห้วยยาง ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
ส่วนตาบลห้วยยาง
เลขที่ ๑๔๘/๒๕๖๑
3 โครงการจัดทาซุม้ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาซุม้ เฉลิมพระเกียรติ
180,000.00 องค์การบริหาร
กองช่าง
(พระบรมฉายาลักษณ์) ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร
ส่วนตาบลห้วยยาง
สูง ๓.๖๐ เมตร ขนาดฐาน ๓.๕๐ เมตร
สูง ๖๐๐ เมตร พร้อมติดตัง้ จานวน ๒ ซุม้
4 โครงการติดตัง้ แผ่นชะลอความเร็ว เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตัง้ แผ่นชะลอความเร็วสาเร็จ
90,000.00 องค์การบริหาร
กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน
รูป ภายในหมู่บ้านในเขตตาบลห้วยยาง
ส่วนตาบลห้วยยาง
อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จานวน 10 จุด ยาว จุดละ 5.00 เมตร
พร้อมติดตัง้
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(สายที่1)

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้า คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จานวน 5
ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
เลขที่ 137/2561 และติดตัง้ ป้ายโครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยยาง กาหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นางอรชุน อุ่นแก้ว
ถึงจุดสิน้ สุด (กม.0+050) บริเวณ
หน้าบ้าน ด.ต.หาญ จิตรพิไล

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก

บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13

ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิว

(สายที่ 2 )

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 27.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้า คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 2 จุดๆละ จานวน 5
ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
เลขที่ 138/2561 และติดตัง้ ป้ายโครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยยาง กาหนด 1 ป้าย

57,800.00 บ้านคลองไผ่พัฒนา
หมู่ที่ 13

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก
93,000.00 บ้านคลองไผ่พัฒนา กองช่าง
บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13
ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิว
หมู่ที่ 13

จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
อดีตกานันสาธิต สาขา
ถึงจุดสิน้ สุด (กม.0+027.50) บริเวณ
หน้าบ้านนายบัญญัติ กุลเจริญ

18

(สายที่ 3 )

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 26.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 79.50 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้า คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จานวน 5
ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
เลขที่ 139/2561 และติดตัง้ ป้ายโครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยยาง กาหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
พ.อ.เลีย้ ง ปิ่นเนและหน้าบ้านนางเยาวรัตน์
พรหมคา ถึงจุดสิน้ สุด (กม.0+079.50) บริเวณ
หน้าบ้านนายมานิตย์ ภูวงค์บัติ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก

บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13

ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิว

(สายที่ 4 )

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร และวางท่อ

197,000.00 บ้านคลองไผ่พัฒนา
หมู่ที่ 13

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก
52,000.00 บ้านคลองไผ่พัฒนา กองช่าง
บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13
ภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 13 ขนาดผิว
หมู่ที่ 13

ระบายน้า คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จานวน 7
ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
เลขที่ 140/2561 และติดตัง้ ป้ายโครงการ
ตามแบบ อบต.ห้วยยาง กาหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นางนิตยา หนังไทยสงค์
ถึงจุดสิน้ สุด (กม.0+105) บริเวณ

หน้าบ้านนายศักดิ์ ไตรพิษ
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เสริมเหล็ก บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา

เหล็กภายในหมู่บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 15

หมู่ที่ 15

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 109 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้า คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก.0.60x1.00 เมตร 1 จุด จานวน 7
ท่อน และติดตัง้ ป้ายโครงการตามแบบ อบต.
ห้วยยางกาหนด 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ห้วยยางที่
143/2561 จุดเริ่มต้น (กม. 0+000)
บริเวณสามแยกตรงข้ามวิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจุดสิน้ สุด
(กม.0+109) บริเวณสีแ่ ยก ถนน คสล.(เดิม)

หมู่ที่ 15

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
227,000.00 บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา
กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านบอน หมู่ที่ 5

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านบอน หมู่ที่ 5

400,000.00

บ้านบอน

กองช่าง

หมู่ที่ 5

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
และติดตัง้ ป้ายโครงการตามแบบ อบต.
ห้วยยางกาหนด 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ห้วยยางที่
129/2561 จุดเริ่มต้น (กม. 0+000)
จากถนน คสล.เดิม ถึงจุดสิน้ วุด
(กม.0+110) บริเวณทางเข้าบ้านบอน
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(สายที่2)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
192 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 131/2561 และติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นายสุวรรณ์ สุพินิจ ถึงจุดสิน้ สุด
(กม.0+064) บริเวณหน้าบ้านนางเพ็ญศรี
ทองบ่อ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ
11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
115,000.00 บ้านลาดกะเฌอ
กองช่าง
เหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8
ภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 สายที่ 2
หมู่ที่ 8

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8

ภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 สายที่ 3

(สายที่3)

ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58

105,000.00 บ้านลาดกะเฌอ
หมู่ที่ 8

กองช่าง

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.ห้วยยาง เลขที่ 132/2561 และติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณสามแยกถนน
แอลฟัลติก (เดิม)ตรงข้ามบ้านนางเทวี ถึงคาภู
ถึงจุดสิน้ สุด (กม.0+58) บริเวณหน้าบ้าน
นายปัญญา เขียวมา
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เหล็ก บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 16

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
อบต.ห้วยยาง เลขที่ 144/2561 และติดตัง้ ป้าย
โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกาหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) จากเขตทางหลวงสาย
สกลนคร-กาฬสินธุ์ (ทล.213) ถึงจุดาสิน้ สุด
(กม.0+160) (คุม้ นากุง) บริเวณหน้าบ้าน

หมู่ที่ 15

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
400,000.00 บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ กองช่าง

นางสิริญทรา เดชธิสา

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8

ภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ 8 สายที่ 1

(สายที่1)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร

122,000.00

บ้านลาดกะเฌอ

กองช่าง

หมู่ที่ 8

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
204 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 130/2561 และติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
ยายสด คงธรรม ถึงจุดสิน้ สุด
(กม.0+068) บริเวณหน้าบ้านนางสมพาล

สุริยะมงคล
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เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11

ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 สายที่ 1

(สายที่ 1 )

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
201 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 133/2561 และติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณสามแยก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงจุดสิน้ สุด

หมู่ที่ 11

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
120,000.00 บ้านหนองบัวทอง
กองช่าง

(กม.0+067) บริเวณหน้าบ้านนายสุปัน ตรีกมล

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11

ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 สายที่ 2

(สายที่ 2)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร

130,000.00 บ้านหนองบัวทอง

กองช่าง

หมู่ที่ 11

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
210 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 134/2561 และติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นายเชิด สุขสนวน ถึงจุดสิน้ สุด
(กม.0+070) บริเวณหน้าบ้านนายคมสัน วิทยา
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เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11

ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 สายที่ 3

(สายที่ 3)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
150 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 135/2561 และติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน

หมู่ที่ 11

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
89,000.00 บ้านหนองบัวทอง
กองช่าง

นายบัญชา ถึงจุดสิน้ สุด
(กม.0+050) บริเวณถนนลูกรัง (เดิม)
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เหล็ก บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11

ภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 สายที่ 4

(สายที่ 4)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร

หมู่ที่ 11

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
150 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.
ห้วยยาง เลขที่ 136/2561 และติดตัง้ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้างชั่วคราว 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้าน
นายสมใจ วิถี ถึงจุดสิน้ สุด
(กม.0+050) บริเวณหน้าบ้านนายยุคิน แสนสงคราม

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก
เหล็ก บ้านหนองแฝกพัฒนา
ภายในหมู่บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ 14 ขนาดผิว
หมู่ที่ 14
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 129 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร และวางท่อ
ระบายน้า คสล. (มอก. ชั้น 3)
ขนาด ศก. 0.40 x 1.00 เมตร 1 จุด จานวน 7
ท่อน ตามแบบ อบต.ห้วยยาง
เลขที่ 141/2561 และติดตัง้ ป้ายโครงการ

100,000.00 บ้านหนองแฝกพัฒนา
หมู่ที่ 14

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
89,000.00 บ้านหนองบัวทอง
กองช่าง

ตามแบบ อบต.ห้วยยาง กาหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้านเลขที่
404 หมู่ที่ 14 ซอยเรืองวนา
ถึงจุดสิน้ สุด (กม.0+0129) บริเวณ
หน้าถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
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กว้าง 4.00 เมตร ยาว 603 เมตร หนาเฉลีย่
0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า
530 ลูกบาศก์เมตร (หลวม) พร้อมปรับเกลีย่
เรียบ ตามแบบ อบต.ห้วยยางที่ 147/2561
จุดเริ่มต้น (หม.0+000)คลองชลประทาน
ถึงจุดสิน้ สุด (กม.0+603) ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนานกเค้า - ห้วยยาง

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีต

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสริมเหล็ก บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา

ภายในหมู่บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 15

หมู่ที่ 15

ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร
ยาว 49 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยาง เลขที่ 128/2561 และติดตัง้ ป้าย
โครงการตามแบบ อบต.ห้วยยางกาหนด 1 ป้าย
จุดเริ่มต้น (กม.0+000) บริเวณหน้าบ้านนาง
นิตยา พรมรัตน์ ถึงจุดสิน้ สุด
(กม.0+049) บริเวณหน้าบ้านนางเครือวัลย์

173,000.00

บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา

หมู่ที่ 15

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายใน เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังภายใน หมู่บ้าน
222,000.00
บ้านนานกเค้า
กองช่าง
หมู่บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10
หนองบัวทอง หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 10

คุณากรสกุล
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33 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่
หมู่ที่ 16

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ 16 ส่วน
ที่ชารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 92 ลูกบาศก์เมตร
(หลวม) พร้อมปรับเกลีย่ เรียบ

30,000.00 ลาดสมบูรณ์ใหม่
หมู่ที่ 16

กองช่าง

34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแฝกพัฒนา
หมู่ที่ 14

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ 14 ส่วน
ที่ชารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร
(หลวม) พร้อมปรับเกลีย่ เรียบ
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 ส่วน
ที่ชารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตร
ลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 633 ลูกบาศก์เมตร
(หลวม) พร้อมปรับเกลีย่ เรียบ

18,000.00 บ้านหนองแฝกฯ
หมู่ที่ 14

กองช่าง

35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน บ้านเหล่า
หมู่ที่ 6

138,000.00

บ้านเหล่า
หมู่ที่ 6

กองช่าง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
(บาท)
ดาเนินการ
32 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
97,000.00 บ้านลาดสมบูรณ์
กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 หมู่บ้าน บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ในส่วนที่
หม่ที่ 12
ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ให้ปริมาตรลูกรังรวม
ไม่น้อยกว่า 296 ลูกบาศก์เมตร (หลวม)
พร้อมปรับเกลีย่ เรียบ

4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1 ค่าใช้จ่ายการปฏิบัติงานของ จนท.
และ อปพร. ตาบลห้วยยาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้ งการปฏิบัติงานในด้าน
กู้ชีพ ดับเพลิง ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่และ อปพร.
ตาบลห้วยยางในการออกปฏบัติงานเพื่อ
เพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไป

2 โครงการจัดตัง้ จุดบริการประชาชน
ตาบลห้วยยาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้ ง วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร

3 โครงการป้องกันและดับไฟป่า

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลีย้ งและค่าวัสดุอุปกรณ์
เครือ่ งเขียน ค่าอาหาร อาหารว่าง ชุดเครือ่ ง
แบบ ป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ในการ
ดับไฟป่า ค่ารถ และค่าจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตัง้ กระจกโค้งจราจรภายใน
หมู่บ้านในเขตตาบลห้วยยาง อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร จานวน 10 จุด พร้อมติดตัง้

4 โครงการติดตัง้ กระจกโค้งจราจร

สานักงานปลัด

ก.ย.

อบต.ห้วยยาง

45,000.00

ส.ค.

สานักงานปลัด

ก.ค.

50,000.00 อบต.ห้วยยาง

ให้แก่เจ้าหน้าที่และ อปพร.ตาบลห้วยยาง
ในการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
วันสงกรานต์ เทศกาลวันสาคัญต่างๆ และการ
ปฏิบัติงานเพื่อสาธารณประโยชน์ทั่วไป

มิ.ย.

สานักงานปลัด

พ.ค.

อบต.ห้วยยาง

100,000.00

พ.ศ. 2563

เม.ย.

อบต.ห้วยยาง

ดาเนินการ
สานักงานปลัด

พ.ศ. 2562

มี.ค.

หน่วยที่

ก.พ.

(บาท)
60,000.00

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6 โครงการติดตัง้ แผ่นชะลอความเร็ว
ภายในหมู่บ้าน

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตัง้ แผ่นชะลอความเร็ว
สาเร็จรูปภายในหมู่บ้านในเขตตาบลห้วยยาง
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จานวน 10 จุด
ยาวจุดละ 5.0 เมตร พร้อมติดตัง้

7 เงินสารองจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน 1,289,761.00 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ สานักงานปลัด
ตาบลห้วยยาง
และจาเป็นจากเหตุการณ์ไม่ได้คาดคิดไว้
หมู่ที่ 1-16
ล่วงหน้า เช่น วาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ

90,000.00

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

สานักงานปลัด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น
หน่วย Otos สายตรวจร่วมป้องกันปัญหา
อาชญากรรม อาสาจราจร เหยีย่ วข่าวเยาวชน
และหรือจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและ
บรรเทาสารธารณภัย เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง
ค่าวิทยากร ค่าชุดเครือ่ งแบบ
การอื่นที่เกี่ยวข้อง

มิ.ย.

หมู่บ้านในเขต
ตาบลห้วยยาง

5 ค่าใช้จ่ายในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตาบลห้วยยาง

พ.ค.

ดาเนินการ
สานักงานปลัด

พ.ศ. 2563

เม.ย.

(บาท)
50,000.00 ตาบลห้วยยาง

พ.ศ. 2562

มี.ค.

หน่วยที่

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

4.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตาบล
ต้านยาเสพติด

จัดโครงการแข่งขันกีฬาตาบลต้านยาเสพติด

2 โครงการประสานงานและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบต.ห้วยยาง
(ศพส.อบต.ห้วยยาง)

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการของศูนย์ประสาน
พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดตาบล
ห้วยยาง เช่น เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
น้าดืม่ วัสดุ อุปกรณ์ เบี้ยเลีย้ งในการจัด
กิจกรรมรณรงค์รณรงค์ สารวจ ค้นหา
ป้องกันปราบปราม บาบัดฟื้นฟูผเู้ สพยา
เสพติด ฯลฯ

3 เงินรางวัลผูก้ ระทาผิดกฏหมายจราจร เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลจับกุมผูก้ ระทาผิด
ทางบก
กฏหมายจราจรทางบก

30,000.00 องค์การบริหารส่วน กองสาธารณสุข
ตาบลห้วยยาง

30,000.00 องค์การบริหารส่วน
ตาบลห้วยยาง

กองคลัง

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2563

เม.ย.

(บาท)
ดาเนินการ
200,000.00 องค์การบริหารส่วน สานักงานปลัด
ตาบลห้วยยาง

พ.ศ. 2562

มี.ค.

หน่วยที่

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

2 โครงการปลูกป่าแบบยัง่ ยืนเฉลิมพระ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการปลูก
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ป่า เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ ัวและพระบรมราชินีนาถ

30,000.00 องค์การบริหารส่วน สานักงานปลัด
ตาบลห้วยยาง

3 โครงการทาฝ่ายชะลอน้าเพื่อการ
เกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาฝายชะลอน้า
เพื่อการเกษตร เช่น อาหาร น้าดืม่ ป้ายโครง
การ วัสดุอุปกรณ์ๆ ในการทาฝาย ฯลฯ

200,000.00 หมู่บ้านในเขต
สานักงานปลัด
พื้นที่ตาบลห้วยยาง
หมู่ที่ 1-16

4 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระ
ราชดาริฯ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้า
แฝกตามพระราชดาริ เช่น ค่าอาหาร น้าดืม่
วัสดุอุปกรณ์ๆต่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ (สานักงานปลัด)

10,000.00 หมู่บ้านในเขต
สานักงานปลัด
พื้นที่ตาบลห้วยยาง
หมู่ที่ 1-16

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2563

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

พ.ศ. 2562

ต.ค.

4.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบ้าบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
หน่วยที่
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
ดาเนินการ
1 โครงการมัคคุเทศก์น้อยรักษา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
70,000.00 ศูนย์ศึกษา
สานักงานปลัด
สิง่ แวดล้อม
มัคคุเทศน์น้อยรักษาสิง่ แวดล้อม เช่น เป็น
การพัฒนาภูพาน
ค่าจัดฝึกอบรมรมหรือเข้าค่ายมัคคุเทศก์ฯ
ค่าน้าดืม่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ

4.5 แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

1 โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวน
แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน
และจัดทาแผนพัฒนาสามปี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชาคมหมู่บ้าน
ตาบล และทราบถึงความต้องการของประชาชน

เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง น้าดืม่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าจัดทารูปเล่ม ร่างแผนพัฒนาตาบล
ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ
2 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการอบรม
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สาหรับคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผูน้ าท้องถิ่น
ตัวแทนอลุม่ องค์กรในตาบล ข้าราชการของ
ส่วนราชการในเขตตาบลห้วยยาง ฯลฯ
3 โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยว
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
กับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 เช่น
พ.ศ.2540
ค่าอาหาร, ค่าน้าดืม่ , ค่าอาหารว่าง, ค่าเอกสาร

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2563

เม.ย.

ดาเนินการ
สานักงานปลัด

พ.ศ. 2562

มี.ค.

(บาท)
30,000.00 หมู่บ้านในเขต
ตาบลห้วยยาง
หมู่ที่ 1-16

หน่วยที่

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

400,000.00 องค์การบริหาร สานักงานปลัด
ส่วนตาบลห้วยยาง

20,000.00

องค์การบริหาร สานักงานปลัด
ส่วนตาบลห้วยยาง

ประกอบการอบรม, ค่าวิทยากร, ค่าสือ่ ประชาสัมพันธ์,
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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4.6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

1 โครงการจัดทารายงานผลการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาวรสาร สิง่ พิมพ์
ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตาบล ในการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงาน
ห้วยยางประจาปีงบประมาณ 2560 ประจาปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยยาง
2 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
อบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และสมาชิก อบต.
3 โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมือง
สกลนคร

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานตามโครงการ
เช่น ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าอาหาร

30,000.00 องค์การบริหาร สานักงานปลัด
ส่วนตาบลห้วยยาง

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการกิจกรรมโครงการ
งานและประเมินผลผังเมืองรวมเมืองสกลนคร

25,000.00 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยยาง

4 เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
แก่พนักงานส่วนตาบลหรือผูม้ ีสิทธิได้รับตาม
พระราชบัญญัติ บาเหน็จบานาญข้าราชการ

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2563

เม.ย.

(บาท)
ดาเนินการ
45,000.00 องค์การบริหาร สานักงานปลัด
ส่วนตาบลห้วยยาง

พ.ศ. 2562

มี.ค.

หน่วยที่

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

กองช่าง

298,800.00 องค์การบริหาร สานักงานปลัด
ส่วนตาบลห้วยยาง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536 ข้อ 8
ประกอบกับกฏกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542
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4.7 แนวทางการพัฒนาที่ 7 การจัดหาพัฒนารายได้

1 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชา
สัมพันธ์ ในการจัดเก็บภาษี เช่น ค่าป้าย
ค่าเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการออกประชาสัมพันธ์

๑๖ โครงการจัดการขยะแบบครบวงจร

เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินตามโครงการจัดการ
ขยะแบบครบวงจร เช่น ค่าอาหาร/อาหารว่าง
ในการจัดประชุม/อบรม, ค่าป้าย,
ค่าสือ่ ประชาสัมพันธ์, ค่าเอกสารประกอบการ
อบรม, ค่าตอบแทน, เงินหรือรางวัล, ค่าจัดซือ้
ถังขยะอันตรายเพื่อการสาธิต , ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓๐,๐๐๐

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ. 2563

เม.ย.

ดาเนินการ
กองคลัง

พ.ศ. 2562

มี.ค.

(บาท)
40,000.00 องค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยยาง

หน่วยที่

ก.พ.

สถานที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับที่

เยาวชนในเขตพื้นที่ กองสาธารณสุข
ตาบลห้วยยาง และสิง่ แวดล้อม
อบต.ห้วยยาง

40

