2. ยุทธศาสตร+การพัฒนาดานสังคมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห+
2.3 แผนงานสาธารณสุข
รวม

รวม

1.ยุทธศาสตร+ การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

3
6
5
14

10

10

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

3.53
7.06
5.88
16.47

11.76

11.76

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

องค*การบริหารสวนตําบลนาแขม

ผด.๑

250,000
79,550
96,935
426,485

666,500

26.17

26.17

2

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

กองช%าง

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอย
หน%วย
ละของ ดําเนินการ
งบประมาณ
ทั้งหมด

แผนการดําเนินงาน ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

สวนที่ ๒

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

3. ยุทธศาสตร+ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี
และการใหบริการสาธารณะแก%ประชาชน
3.1แผนงานบริหารทั่วไป
3.2 งบอุดหนุน
ยุทธศาสตร+ที่ 4. การพัฒนาดานส%งเสริมการท%องเที่ยวและ
การกีฬา
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาตร+ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นและภูมิปCญญาของทองถิ่น
5.1แผนงานการศึกษา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

10.59

9
11.76
22.35

1.18
1.18

1

10
19

0.71
5.88

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

12
5

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

1,215,920

460,860

755,060

50,000
50,000

192,500
66,000

18.10
18.10

1.96
1.96

7.56
2.59

3

กอง
การศึกษาฯ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอย
หน%วย
ละของ ดําเนินการ
งบประมาณ
ทั้งหมด

21

3
3

รวม
7. ยุทธศาสตร+ การพัฒนานาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได

7.1แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม
85

5

6.3 แผนงานเกษตร

รวม ยุทธศาสตร+ 1-7

5
11

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

6. ยุทธสาสตร+ การปEองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการ
จัดการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

100.00

3.53
3.53

24.70

5.88

5.88
12.94

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

2,546,405

25,000
25,000

162,500

40,000

72,500
90,000

100

0.98
0.98

7.95

1.57

2.85
3.53

4

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอย
หน%วย
ละของ ดําเนินการ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หมู"ที่ 3

กองช"าง

กองช"าง

5

50,000

หมู"ที่ 2

3 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนการเกษตร
เพื่อการเกษตร หมู"ที่ 3 กว%าง 4.00 เมตร ยาว
3940.00 เมตร หรือได%
ปริมาณงานไม"น%อยกว"า
15,760 ตารางเมตร)

งบประมาณ

50,000

โครงการ

2 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนการเกษตร
เพื่อการเกษตร หมู"ที่ 2 กว%าง 4.00 เมตร ยาว
3940.00 เมตร หรือได%
ปริมาณงานไม"น%อยกว"า
15,760 ตารางเมตร)

ที่

พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงาน พ.ศ.2563
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 หมู"ที่ 1
กองช"าง

แบบ ผด.2

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
1 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนการเกษตร
เพื่อการเกษตร หมู"ที่ 1 กว%าง 4.00 เมตร ยาว
3940.00 เมตร หรือได%
ปริมาณงานไม"น%อยกว"า
15,760 ตารางเมตร)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปIงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค+การบริหารส%วนตําบลนาแขม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
1.ยุทธศาสตร+ การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หมู"ที่ 5

หมู"ที่ 6

50,000

50,000

5 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนการเกษตร
เพื่อการเกษตร หมู"ที่ 5 กว%าง 4.00 เมตร ยาว
3940.00 เมตร หรือได%
ปริมาณงานไม"น%อยกว"า
15,760 ตารางเมตร)

6 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนการเกษตร
เพื่อการเกษตร หมู"ที่ 6 กว%าง 4.00 เมตร ยาว
3940.00 เมตร หรือได%
ปริมาณงานไม"น%อยกว"า
15,760 ตารางเมตร)

กองช"าง

กองช"าง
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1.ยุทธศาสตร+ การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2564
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่ หน"วยงาน พ.ศ.2563
ที่
โครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ 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 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนการเกษตร
50,000 หมู"ที่ 4
กองช"าง
เพื่อการเกษตร หมู"ที่ 4 กว%าง 4.00 เมตร ยาว
3940.00 เมตร หรือได%
ปริมาณงานไม"น%อยกว"า
15,760 ตารางเมตร)

50,000

50,000

8 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนการเกษตร
เพื่อการเกษตร หมู"ที่ 8 กว%าง 4.00 เมตร ยาว
3940.00 เมตร หรือได%
ปริมาณงานไม"น%อยกว"า
15,760 ตารางเมตร)

9 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนการเกษตร
เพื่อการเกษตร หมู" 9 กว%าง 4.00 เมตร ยาว
3940.00 เมตร หรือได%
ปริมาณงานไม"น%อยกว"า
15,760 ตารางเมตร)
หมู"ที่ 9

หมู"ที่ 8

กองช"าง

กองช"าง

7

1.ยุทธศาสตร+ การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงาน พ.ศ.2563
รายละเอียดของโครงการ/
ที่
โครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ 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 โครงการปรับปรุงถนน ปรับปรุงถนนการเกษตร
50,000 หมู"ที่ 7
กองช"าง
เพื่อการเกษตร หมู"ที่ 7 กว%าง 4.00 เมตร ยาว
3940.00 เมตร หรือได%
ปริมาณงานไม"น%อยกว"า
15,760 ตารางเมตร)

รวม
8

1.ยุทธศาสตร+ การพัฒนาดานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2564
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่ หน"วยงาน พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
โครงการ
กิจกรรม
ดําเนินงาน ที่รับผิดชอบ 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 โครงการก"อสร%างถนน ปรับปรุงถนนการเกษตร
500,000 หมู"ที่ 9
กองช"าง
คอนกรีตเสริมเหล็กบ%าน กว%าง 4.00 เมตร ยาว
3940.00 เมตร หรือได%
โป;ง-นาแขมหมู" 4-7
ปริมาณงานไม"น%อยกว"า
15,760 ตารางเมตร)

2 โครงการ อบต.
เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"าย
เคลื่อนที่พบประชาชน ตามโครงการ อบต.
เคลื่อนที่พบประชาชน
3 โครงการเปBดประตูสู"
เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายการ
นาแขม
ดําเนินโครงการเปBด
ประตูสู" นาแขม
20,000

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต. นาแขม

5,000 อบต.นาแขม อบต.นาแขม

9

2 ยุทธศาสตร+ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหกับชุมชน
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
พ.ศ.2564
รายละเอียดของ
หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน รับผิดชอบ 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 โครงการอบรมให%
เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายตาม
15,000 ตําบล
สํานักปลัด
ความรู%ในการจัดทํา
โครงการอบรมให%ความรู%
นาแขม
อบต.นาแขม
แผนพัฒนาตําบลและ ในการจัดทําแผนพัฒนา
ประชาคมจัดทํา
ตําบลและประชาคม
แผนพัฒนาตําบลนา
จัดทําแผนพัฒนาตําบล
แขม/แผนชุมชน
นาแขม/แผนชุมชน
(แผนพัฒนาท%องถิ่น)
(แผนพัฒนาท%องถิ่น)

แบบ ผด.2

เพื่อจ"ายเป@นค"าดําเนิน
โครงการรวมใจ ห"วงใย
ผู%สูงอายุ
เพื่อจ"ายเป@นค"า
ดําเนินการตาม
โครงการส"งเสริม
สุขภาพและนันทนาการ
ผู%พิการ/ทุพพลภาพ

6 โครงการร%อยรวมใจ
ห"วงใยผู%สูงอายุ

7 โครงการส"งเสริม
สุขภาพและ
นันทนาการผู%พิการ/
ทุพพลภาพ

เพื่อจ"ายเป@นค"าดําเนิน
โครงการยุติความ
รุนแรงต"อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว
ครอบครัวอบอุ"นเข%มแข็ง

5 โครงการยุติความ
รุนแรงต"อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว
ครอบครัวอบอุ"นเข%มแข็ง

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห+
รายละเอียดของ
ที่
โครงการ
โครงการ/กิจกรรม
4 โครงการค"ายคุณธรรม เพื่อจ"ายเป@นค"า
นําเด็กและเยาวชนสู" ดําเนินการตาม
โครงการค"ายคุณธรรม
ครอบครัวอบอุ"น
นําเด็กและเยาวชนสู"
ครอบครัวอบอุ"น

1,500

14,550

5,000

ตําบล
นาแขม

ตําบล
นาแขม

ตําบล
นาแขม

สํานัดปลัด
อบต. นาแขม

สํานัดปลัด
อบต. นาแขม

สํานักปลัด

พ.ศ.2564
สถานที่
หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
20,000
ตําบล
สํานัดปลัด
นาแขม อบต. นาแขม

งบประมาณ

แบบ ผด.2

9 โครงการสนับสนุนกลุ"ม
องคEกรสตรีและ
เครือข"ายแม"บ%าน
ร"วมงานวันสตรีสากล
แห"งชาติ

เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"าย
ตามโครงการสนับสนุน
กลุ"มองคEกรสตรีและ
เครือข"ายแม"บ%าน
ร"วมงานวันสตรีสากล
แห"งชาติ
13,500

ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด
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2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห+
พ.ศ.2564
รายละเอียดของ
สถานที่
หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
ที่
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน รับผิดชอบ 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 โครงการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อจ"ายเป@นค"า
20,000 ตําบล
สํานัดปลัด
ผู%สูงอายุ
ดําเนินการตาม
นาแขม อบต. นาแขม
โครงการส"งเสริม
สุขภาพและนันทนาการ
ผู%พิการ/ทุพพลภาพ

แบบ ผด.2

10

12 อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริด%าน
สาธารณสุข

11 โครงการรณรงคE
ปFองกันและแก%ไขโรค
อุบัติใหม"ต"างๆ เช"นโรค
ไข%หวัดนก/ไข%หวัดใหญ"
ซาอีโบล"า/เมอรEส

30,000
เพื่อจ"ายเป@นค"าจัดงาน
โครงการรณรงคEปFองกัน
และแก%ไขโรคอุบัติใหม"
ต"างๆ เช"นโรคไข%หวัด
นก/ไข%หวัดใหญ" ซาอีโบ
ล"า่อ/เมอรE
########
เพื
จ"ายเป@ส นค"า
ดําเนินการอุดหนุน
โครงการพระราชดําริ
ด%านสาธารณสุข
ตําบล
นาแขม

ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด

สํานักปลัด

2 ยุทธศาสตร+ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหกับชุมชน
2.3 แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของ
สถานที่
หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ที่
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน รับผิดชอบ 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 โครงการรณรงคEปFองกัน เพื่อจ"ายเป@นค"าจัดงาน
20,000 ตําบล
สํานักปลัด
โรคพิษสุนัขบ%าและลด โครงการรณรงคEฉีด
นาแขม
ความเสี่ยงจากการถูก วัคซีนพิษสุนัขบ%าและ
สุนัขกัด
ลดความเสี่ยงจากการ
ถูกสุนัขกัด ค"าอาหาร
เครื่องดื่ม แก"วิทยากร
อาสาปศุสัตวEและ
ประชาชนที่นําสุนัขของ
ตนเองมาขอรับบริการ

แบบ ผด.2

รวม

########

2 ยุทธศาสตร+ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษกิจพอเพียง และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหกับชุมชน
แบบ ผด.2
2.3 แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ.2564
สถานที่
รายละเอียดของ
หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
โครงการ
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ/กิจกรรม
.
13 โครงการสัตวEปลอดโรค เพื่อจ"ายเป@นค"าดําเนิน
22,350 ตําบล
สํานักปลัด
คนปลอดภัยจากโรค ตามโครงการสัตวEปลอด
นาแขม
พิษสุนัขบ%าตามพระ
โรคคนปลอดภัยจาก
ราชปณิธาน
โรคพิษสุนัขบ%าตามพระ
ศาสตราจารยE ดร.
ราชปณิธาน
สมเด็จพระเจ%าลูกเธอ ศาสตราจารยE ดร.
เจ%าฟFาจุฬาภรณวลัย
สมเด็จพระเจ%าลูกเธอ
ลักษณE อัครราชกุมารี เจ%าฟFาจุฬาภรณวลัย
ลักษณE อัครราชกุมารี
2,235 ตําบล
สํานักปลัด
เพื่อจ"ายเป@นค"าสํารวจ
14 โครงการสํารวจสัตวE
นาแขม
ปลอดโรคคนปลอดภัย สัตวEปลอดโรคคน
จากโรคพิษสุนัขบ%าตาม ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ%าตามพระราช
พระราชปณิธาน
ปณิธานศาสตราจารยE
ศาสตราจารยE ดร.
สมเด็จพระเจ%าลูกเธอ ดร.สมเด็จพระเจ%าลูก
เธอเจ%าฟFาจุฬาภรณวลัย
เจ%าฟFาจุฬาภรณวลัย
ลักษณE อัครราชกุมารี ลักษณE อัครราชกุมารี
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3

2

1

ที่
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3. ยุทธศาสตร+ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแก%ประชาชน
แบบผด.2
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
พ.ศ.2564
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่ หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
โครงการ
งบประมาณ
กิจกรรม
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
.
โครงการการจัดตั้งศูนยE เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายตาม
17,500 อบต.นาแขม สํานักปลัด
ข%อมูลข"าวสารและอบรม โครงการการจัดตั้งศูนยE
อบต.นาแขม
ให%ความรู%ตามพรบ.
ข%อมูลข"าวสารและอบรมให%
ความรู%ตามพรบ. ข%อมูล
ข%อมูลข"าวสาร
ข"าวสาร
โครงการจัดทําเวปไซดE เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายตาม
10,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด
อบต.นาแขม
โครงการจัดทําเวปไซดE
อบต.นาแขม
อบต. นาแขม
โครงการเข%าร"วมงานรัฐพิธี เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายใน
20,000 อบต.นาแขม อบต.นาแขม
การดําเนินโครงการเข%า
ร"วมงานรัฐพิธี ต"างๆ

โครงการ

ตําบล
นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

20,000

6 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายใน
การดําเนินโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

10,000 อบต.นาแขม อบต.นาแขม

เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายตาม
โครงการสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบ
ประชทธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยEทรงเป@น
ประมุขแห"งรัฐธรรมนูญ
แห"งอาณาจักรไทย

แบบผด.2
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พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
งบประมาณ
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
.
10,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด
อบต.นาแขม

5 โครงการอบรมกฏหมาย เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายตาม
ท%องถิ่นสมาชิกสภาท%องถิ่น โครงการอบรมกฏหมาย
ท%องถิ่นสมาชิกสภาท%องถิ่น

4 โครงการสนับสนุนการ
ปกครองในระบอบ
ประชทธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยEทรงเป@น
ประมุขแห"งรัฐธรรมนูญ
แห"งอาณาจักรไทย

ที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

3. ยุทธศาสตร+ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแก%ประชาชน
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ

โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับ
ผู%บริหารท%องถิ่น สมาชิก
สภาท%องถิ่นพนักงานส"วน
ตําบล พนักงานจ%างและ
ลูกจ%าง

8 โครงการประกวดหมู"บ%าน เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายใน
น"าอยู"น"ามอง ยึดหลัก
การดําเนินการตาม
ตามแนวเศรษบกิจพอเพียง โครงการประกวดหมู"บ%าน
น"าอยู"น"ามอง ยึดหลักตาม
แนวเศรษบกิจพอเพียง

7 โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมสําหรับ
ผู%บริหารท%องถิ่น สมาชิก
สภาท%องถิ่นพนักงานส"วน
ตําบล พนักงานจ%างและ
ลูกจ%าง

ที่

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

แบบผด.2

20,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด
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พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
งบประมาณ
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
.
20,000 ตําบล สํานักปลัด
นาแขม อบต.นาแขม

3. ยุทธศาสตร+ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแก%ประชาชน
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป

โครงการ

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

10 โครงการเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมEพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ%าอยู"หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูรฯ

เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายใน
การดําเนินการตามโครงการ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมE
พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ%าอยู"หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพวรางกูรฯ

9 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายใน
การจัดทําแผนที่ภาษีเป@น
การจ%างบุคคลนิติบุคคล
ดําเนินงานตามรูปแบบ
รายการที่กําหนดไว%และ
ปรับปรุงฐานข%อมูลระบบโป
รปกรมแผนที่ภาษีให%ได%
มาตรฐานค"าสํารวจข%อมูล
ที่ดิน

ที่

5,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

งบประมาณ
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สถานที่ หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
.
50,000 อบต.นาแขม กองคลัง

แบบผด.2
พ.ศ.2564

12 โครงการเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมEพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ%าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายใน
การดําเนินการตามโครงการ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมE
พรรษาสมเด็จพระนางเจ%า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 42 พรรษา
3 มิถุนายน 2563

5,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด
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3. ยุทธศาสตร+ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการใหบริการสาธารณะแก%ประชาชน
แบบผด.2
3.1 แผนงานบริหารทั่วไป
พ.ศ.2564
รายละเอียดของโครงการ/
สถานที่ หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
งบประมาณ
ที่
โครงการ
กิจกรรม
ดําเนินงาน รับผิดชอบ 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 โครงการเนื่องในวันเฉลิม เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายใน
5,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด
พระชนมEพรรษาสมเด็จ การดําเนินการตามโครงการ
พระนางเจ%าสิริกิตตE
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมE
พระบรมราชินีนาถ พระ พรรษาสมเด็จพระนางเจ%า
บรมราชชนนีพันปRหลวง สิริกิตตEพระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปRหลวง

โครงการ

เพื่ออุดหนุนโครงการขยาย
ผลการดําเนินงานตามแนว
พระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอําเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ประกวดหมู"บ%านพัฒนา
ดีเด"นภายใต%แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

15 อุดหนุนอําเภอเมืองเลย

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
อุดหนุนองคEการบริหาร
ส"วนตําบลนาดินดํา
ดําเนินการศูนยEปฏิบัติการ
ร"วมในการช"วยเหลือ
ประชาชนขององคEการ
บริหารส"วนท%องถิ่นระดับ
อําเภอ อําเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย

14 อุดหนุนอําเภอเมืองเลย

13 เงินอุดหนุนองคEกร
ปกครองส"วนท%องถิ่น

ที่

3.2 งบเงินอุดหนุน

10,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

10,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

19

แบบผด.2
พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
งบประมาณ
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
.
16,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

โครงการ

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ขับเคลื่อนกระบวนการผู%
ประสานพลังแผ"นดิน 25
ตาสับปะรดศูนยEปฏิบัติ
การพลังงานแผ"นดิน
เอาชนะยาเสพติด

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

เพื่ออุดหนุนโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู"บ%าน
(กม.) ในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน/หมู"บ%าน
และการประสาน
รวม แผนพัฒนาท%องถิ่น

17 อุดหนุนอําเภอเมืองเลย

16 อุดหนุนอําเภอเมืองเลย

ที่

3.2 งบเงินอุดหนุน

258,500

10,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด
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สถานที่ หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
.
20,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด

งบประมาณ

แบบผด.2
พ.ศ.2564

โครงการ

1 โครงการเข%าร"วมการ
แข"งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนต%านยาเสพติด

ที่

เพื่อจ"ายเป@นค"าดําเนินการ
ตามโครงการเข%าร"วมการ
แข"งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชนต%านยาเสพติด

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

แบบผด.2

50,000 อบต.นาแขม กองการศึกษา
ฯ อบต.
นาแขม
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พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงานที่
งบประมาณ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค
มี.ค
มิ.ย
ดําเนินงาน รับผิดชอบ
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เม.ย พ.ค.
ก.พ.
.
.
. . . .

ยุทธศาสตร+ที่ 4. การพัฒนาดานส%งเสริมการท%องเที่ยวและการกีฬา
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ

1 โครงการจัดกิจกรรมวัน เพื่อจ"ายเป@นค"า
เด็กแห"งชาติ
ดําเนินงานตาม
โครงการวันเด็กแห"งชาติ
2 โครงการกิจกรรมวันแม" เพื่อจ"ายเป@นค"า
แห"งชาติ
ดําเนินงานตาม
โครงการกิจกรรมวันแม"
แห"งชาติ
3 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อจ"ายเป@นค"า
การเรียนการสอนให%กับ ดําเนินงานตามโครงการ
ครูผู%ดูแลเด็กและผู%ช"วย เพิ่มศักยภาพการเรียน
ผู%ดูแลเด็กเล็ก
การสอนให%กับครูผู%ดูแล
เด็กและผู%ช"วยผู%ดูแลเด็ก
เล็ก

ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

ศพด.
กอง
ต.นาแขม การศึกษาฯ

26,400

6,400 ครูศูนยEเด็ก
กอง
เล็กอบต. การศึกษาฯ
นาแขม
ต.นาแขม

10,000
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พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
งบประมาณ
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
. .
10,000
ศพด.
กอง
ต.นาแขม การศึกษาฯ

5. ยุทธศาตร+ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปCญญาของทองถิ่น
5.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.2

เพื่อจ"ายเป@นค"า
ดําเนินงานตาม
โครงการจัดทําข%อมูล
ด%านปราชญEชาวบ%าน
และภูมิปSญญาท%องถิ่น

เพื่อจ"ายตามโครงการ
สนับสนุนค"าใช%จ"ายใน
การจัดการศึกษาสําหรับ
ศพด. 4 แห"ง

5 โครงการจัดทําข%อมูล
ด%านปราชญEชาวบ%าน
และภูมิปSญญาท%องถิ่น

6 โครงการสนับสนุน
ค"าใช%จ"ายในการจัด
การศึกษาสําหรับ ศพด.
4 แห"ง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ"ายเป@นค"า
ดําเนินงานตาม
โครงการแข"งขันกีฬา
ภายในศูนยEพัฒนาเด็ก
เล็ก

โครงการ

4 โครงการแข"งขันกีฬา
ภายในศูนยEพัฒนาเด็ก
เล็ก

ที่

5.1 แผนงานการศึกษา

29,000

10,000

อบต.
นาแขม

4,000 อบต.นาแขม

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
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พ.ศ.2563
สถานที่ หน"วยงานที่ พ.ศ.2562
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
. .
15,000
ศพด.
กอง
ต.นาแขม การศึกษาฯ

งบประมาณ

แบบ ผด.2

โครงการ

โครงการสนับสนุน
ค"าใช%จ"ายอาหาร
9 กลางวันศพด. 4แห"ง

ที่

เพื่อจ"ายเป@นค"า
โครงการนับสนุน
ค"าใช%จ"ายอาหาร
กลางวันศพด. 4แห"ง

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
7 โครงการสนับสนุน
เพื่อจ"ายตามโครงการ
ค"าใช%จ"ายในการศึกษา สนับสนุนค"าใช%จ"ายใน
ศูนยEพัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาศูนยEพัฒนา
เด็กเล็ก
8 โครงการเข%าร"วมศึกษาดู เพื่อจ"ายตามโครงการ
งานมหกรรมการจัด
เข%าร"วมศึกษาดูงาน
การศึกษาท%องถิ่น
มหกรรมการจัด
การศึกษาท%องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

อบต.
นาแขม

กอง
การศึกษาฯ

714,360

ศพด.ในพื้น
กอง
ที่ต.นาแขม การศึกษาฯ
548,800
ต.นาแขม

39,000
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พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงานที่ พ.ศ.2563
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
. .
126,560
อบต.
กอง
นาแขม การศึกษาฯ

งบประมาณ

โครงการ

เพื่อจ"ายเป@นค"า
ดําเนินงานตาม
โครงการจัดงานส"งเสริม
อนุรักษEวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปSญญา
ท%องถิ่น

11 โครงการสนับสนุน
เพื่อจ"ายเปFนค"า
ค"าใช%จ"ายการบริหาร
โครงการสนับสนุน
สถานศึกษาศพด. 4แห"ง ค"าใช%จ"ายการบริหาร
สถานศึกษาศพด. 4แห"ง
12 โครงการสนับสนุน
เพื่อจ"ายเป@นค"า
ค"าใช%จ"ายในการศึกษา โครงการนับสนุน
ศูนยEพัฒนาเด็กเล็ก
ค"าใช%จ"ายในสถานศึกษา
ศูนยEพัฒนาเด็กเล็ก

10 โครงการจัดงานส"งเสริม
อนุรักษEวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปSญญา
ท%องถิ่น

ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

5.2แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

335,560

126,560 ศพด.ในพื้น
กอง
ที่ต.นาแขม การศึกษาฯ
ต.นาแขม

190,400 ศพด.ในพื้น
กอง
ที่ต.นาแขม การศึกษาฯ
ต.นาแขม
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พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงานที่
งบประมาณ
ธ.ค ม.ค
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย.
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
. .
18,600 อบต.นาแขม
กอง
การศึกษาฯ

5. ยุทธศาตร+ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปCญญาของทองถิ่น

แบบผด.2

โครงการ

เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"าย
ตามโครงการบุญซําฮะ

17 โครงการบุญซําฮะ

16 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

เพื่อจ"ายตามโครงการ
อรบรมคุณธรรม
จริยธรรมให%เด็กและ
เยาวชนในตําบลนาแขม
เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายตาม
โครงการจัดกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมงาน
ประเพณีสงกรานตE
เพื่อจ"ายโครงการสืบ
สานประเพณีลอยกระทง

14 โครงการอรบรม
คุณธรรมจริยธรรมให%
เด็กและเยาวชนใน
ตําบลนาแขม
15 โครงการจัดกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมงาน
ประเพณีสงกรานตE

13 โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายตาม
เนื่องในวันสําคัญต"าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสําคัญต"าง ๆ

ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

5.2แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

อบต.
นาแขม

อบต.
นาแขม

17,000

62,300

กองการศึกษา
ฯ ต.นาแขม

กอง
การศึกษาฯ
ต.นาแขม

ส"วน
การศึกษาฯ

10,000 อบต.นาแขม กองการศึกษาฯ

อบต.
นาแขม

18,600
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พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงานที่
งบประมาณ
ธ.ค ม.ค
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย.
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
. .
10,000
อบต.
กอง
นาแขม การศึกษาฯ
ต.นาแขม

5. ยุทธศาตร+ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น และภูมิปCญญาของทองถิ่น

เพื่อจ"ายเป@นค"า
ดําเนินงานตาม
โครงการการอนุรักษE
วัฒนธรรมแต"งกาย
พื้นบ%าน

20 โครงการอนุรักษE
วัฒนธรรมแต"งกาย
พื้นบ%าน

รวม

เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"าย
ตามโครงการทอดกฐิน
สามัคคีเพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาร"วมกับ
ชุมชนหมู"บ%าน

โครงการ

18 โครงการทอดกฐิน
สามัคคีเพื่อทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาร"วมกับ
ชุมชนหมู"บ%าน

ที่

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

133,900

10,000

อบต.
นาแขม

กองการศึกษา
ฯ ต.นาแขม

6,000 อบต.นาแขม กองการศึกษาฯ
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พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
สถานที่ หน"วยงานที่
งบประมาณ
ธ.ค ม.ค
ดําเนินงาน รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย.
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
. .

โครงการ Big Cleaning
Day ตําบลน"าอยู"ผู%คน
น"ารักร"วมมืออนุรักษE
รักษาสิ่งแวดล%อม

3 โครงการปลูกหญ%าแฝก เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายตาม
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการปลูกหญ%าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ
4 โครงการพระราชดําริ เพื่อจ"ายเป@นค"า
เศรษฐกิจพอเพียงคืน ดําเนินการตามโครงการ
ผืนดินให%ป;า
พระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงคืนผืนดินให%ป;า

2 โครงการ Big
Cleaning Day ตําบล
น"าอยู"ผู%คนน"ารัก
ร"วมมืออนุรักษEรักษา
สิ่งแวดล%อม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

5,000 อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

พื้นที่ตําบลนา
แขม

2,500 พื้นที่ตําบลนา
แขม

30,000
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6. ยุทธสาสตร+ การปEองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบ ผด.2
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
รายละเอียดของ
สถานที่
หน"วยงานที่
ที่
โครงการ
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
.
30,000 อบต.นาแขม สํานักปลัด
1 โครงการส"งเสริม
เพื่อจ"ายเป@นค"า
สนับสนุนบริหาร
ดําเนินการตามโครงการ
จัดการขยะอย"างยั่งยืน ส"งเสริมสนับสนุนบริหาร
จัดการขยะอย"างยั่งยืนใน
ในตําบล
ตําบล

ที่

โครงการ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
5 โครงการพระราชดําริ เพื่อจ"ายเป@นค"า
ตามแนวทางปรัญชา ดําเนินการตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงคืน พระราชดําริตาม
ผืนดินให%ป;าจิตอาสา แนวทางปรัญชา
ดูแลรักษาต%นไม%เพิ่ม เศรษฐกิจพอเพียงคืนผืน
พื่นที่
ดินให%ป;าจิตอาสาดูแล
รักษาต%นไม%เพิ่มพื่นที่

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

72,500

สถานที่
ดําเนินงาน
5,000 อบต.นาแขม

งบประมาณ
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พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
หน"วยงานที่
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย.
.
สํานักปลัด

5,000 อบต.นาแขม

10 โครงการจัดทําแนวกั้น เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายตาม
เพื่อปFองกันไฟป;า
โครงการจัดทําแนวกั้น
เพื่อปFองกันไฟป;า

5,000 อบต.นาแขม

5,000 ตําบลนาแขม

เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายตาม
โครงการปFองกันและ
แก%ไขปSญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช"วงเทศกาลสงกรานตE

9 โครงการวันงดสูบบุหรี่ เพื่อจัดรณรงคEเกี่ยวกับ
การงดสูบบุหรี่
โลก

8 โครงการปFองกันและ
แก%ไขปSญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช"วงเทศกาล
สงกรานตE

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
สถานที่
รายละเอียดของ
งบประมาณ
ที่
โครงการ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
6 โครงการต"อต%านยา
เพื่อจ"ายเป@นค"าใช"จ"ายตาม
5,000 อบต.นาแขม
เสพติดโลก
โครงการวันต"อต%านยา
เสพติดโลก
7 โครงการปFองกันและ เพื่อจ"ายเป@นค"าใช"จ"ายตาม
5,000 อบต.นาแขม
แก%ไขปSญหาอุบัติเหตุ โครงการปFองกันและ
ทางถนนช"วงปRใหม"
แก%ไขปSญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนช"วงปRใหม"

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม
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แบบ ผด.2

14 โครงการฝdกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ "หนึ่งตําบล
หนึ่งทีมกู%ชีพภัย"(ONE
TAMBON ONE
SEARCH ANO
RESCUE TEAM
OTOS)

เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายดําเนิน
โครงการฝdกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ อปภร.
หลักสูตรการค%นหาและ
กู%ภัย

10,000 อบต.นาแขม

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
ที่
โครงการ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
11 โครงการจัดตั้งศูนยE
เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายตาม
5,000 อบต.นาแขม
เตรียมความพร%อม
โครงการจัดตั้งศูนยE
ปFองกันภัยพิบัติ อบต. เตรียมความพร%อม
ปFองกันภัยพิบัติอบต.นา
นาแขม
แขม
่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"ายตาม
12 โครงการปFองกันและ เพื
10,000 อบต.นาแขม
แก%ไขปSญหาไฟป;าและ โครงการปFองกันและ
หมอกควัน
แก%ไขปSญหาไฟป;าและ
หมอกควัน
13 โครงการฝdกอบรม
เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายดําเนิน
10,000 อบต.นาแขม
พัฒนาเพิ่มศักยภาพ โครงการฝdกอบรมพัฒนา
การปFองกันและระงับ เพิ่มศักยภาพการปFองกัน
อัคคีภัยเบื้องต%น
และระงับอัคคีภัยเบื้องต%น
สํานักปลัด
อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม

สํานักปลัด
อบต.นาแขม
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16 โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําตําบลนา
แขม

เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายตาม
โครงการอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําตําบลนาแขม

6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของ
ที่
โครงการ
โครงการ/กิจกรรม
15 โครงการฝdกอบรมเพิ่ม เพื่อเป@นค"าใช%จ"ายตาม
ศักยภาพ อปพร.
โครงการฝdกอบรมเพิ่ม
ตําบลนาแขม (ทบทวน) ศักยภาพ อปพร. ตําบล
นาแขม (ทบทวน)
20,000 อบต.นาแขม

สถานที่
ดําเนินงาน
10,000 อบต.นาแขม

งบประมาณ

สํานักปลัด
อบต.นาแขม
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โครงการ

เพื่อจ"ายเป@นค"า
ดําเนินงานตามโครงการ
อบรมให%ความรู%ในการลด
ต%นทุน ลดรายจ"ายทาง
การเกษตร

เพื่อจ"ายเป@นค"า
ดําเนินการตามโครงการ
ผลิตเมล็ดพันธEข%าวชุมชน

19 โครงการอบรมให%
ความรู%ในการลดต%นทุน
ลดรายจ"ายทาง
การเกษตร

20 โครงการผลิตเมล็ด
พันธEข%าวชุมชน

อบต.นาแขม

10,000

อบต.นาแขม

5,000 อบต.นาแขม

10,000

รายละเอียดของ
สถานที่
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินงาน
เพื่อจ"ายเป@นค"าดําเนินการ
5,000 อบต.นาแขม
โครงการอนุรักษE
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

18 โครงการผลิตพืช
เพื่อจ"ายเป@นค"า
อินทรียEปลอดสารเคมี ดําเนินการตามโครงการ
ผลิตพืชอินทรียEปลอด
สารเคมี

17 โครงการอนุรักษE
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ที่

6.3 แผนงานเกษตร

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ

รวม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
21 โครงการกําจัด
เพื่อจ"ายเป@นค"าใช%จ"าย
ผักตบชวาและวัชพืช ดําเนินโครงการกําจัด
ในแหล"งน้ําสาธารณะ ผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล"งน้ําสาธารณะ

6.3 แผนงานเกษตร

40,000

สถานที่
ดําเนินงาน
10,000 อบต.นาแขม

งบประมาณ
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กองช"าง

ที่

โครงการ

รวม

25,000

สถานที่
รายละเอียดของ
งบประมาณ
ดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการฝdกอบรมการ เพื่อจ"ายเป@นค"า
10,000 ตําบล
ทําขนมลูกซุบ
ดําเนินการตาม
นาแขม
โครงการฝdกอบรมการ
ทําขนมลูกซุบ
10,000 ตําบล
2 โครงการฝdกอบรมทํา เพื่อจ"ายเป@นค"า
ขนมครก
ดําเนินการตาม
นาแขม
โครงการฝdกอบรมทํา
ขนมครก
3 โครงการฝdกอบรมการ เพื่อจ"ายเป@นค"า
5,000 ตําบล
ประหยัดพลังงาน ลด ดําเนินการตาม
นาแขม
ภาวะโลกร%อน ผ"อน
โครงการฝdกอบรมการ
ภาระประชาชน ตาม ประหยัดพลังงาน ลด
โครงการพลังงานชุมชน ภาวะโลกร%อน ผ"อน
ร"วมใจประหยัดพลังงาน ภาระประชาชน ตาม
ไฟฟFาในครัวเรือน
โครงการพลังงานชุมชน
ร"วมใจประหยัดพลังงาน
ไฟฟFาในครัวเรือน

7. ยุทธศาสตร+ การพัฒนานาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได
7.1 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม

สํานัดปลัด
อบต.นาแขม
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