
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.1 กลยุทธ์ .ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
     1) แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก
หลัก

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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เพ่ือจ่ายสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2563

150,000         ทต.โพนทอง ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  เพ่ือจ่ายเป็นเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ใน
เขตเทศบาลต าบลโพนทองท่ีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียผู้สูงอายุฯ

8,314,800      ทต.โพนทอง ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการใน
เขตเทศบาลต าบลโพนทอง ท่ีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ

3,235,200      ทต.โพนทอง ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

       จ านวนโครงการพัฒนาท้งถ่ินกิจกรรมและงบประมาณ

        เทศบาลต าบลโพนทอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและบริหารจัดการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

     2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการใน
เขตเทศบาลต าบลโพนทอง ท่ีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ

48,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

5 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
โพนทอง

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลโพนทอง ตาม
หนังสือกระทวงมหาดไทยฯ

50,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

6 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ระดับท้องถ่ินต าบล
โพนทอง

 เพ่ือสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ระดับท้องถ่ินต าบลโพน
ทองฯ

140,000         ทต.โพนทอง กองสาธารณสุขฯ

รวมแผนงานงบกลาง มี 6 โครงการ 11,938,000    
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1.2 กลยุทธ์ .ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  
       2) แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
คนงานเพ่ือด าเนินตามโครงการจ้าง
เหมาคนงานฯ

450,000         ทต.โพนทอง ส านักปลัด

2 ค่าจ้างเหมาบริการดูแล
เว็บไซต์ของเทศบาลโพนทอง

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการใน
การปรับปรุงเว็บไซต์และค่าจ่ายอ่ืนๆ
 ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

30,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกต้ัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ังนายกเทศมนตรี กรณี
เลือกต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่าง

10,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติ วัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ/
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา5 
ธันวา รวมท้ังค่าจัดสถานท่ี จัดซ้ือ
วัสดุธงสัญญลักษณ์ ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆตามท่ีโครงการ
ก าหนด 

10,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและบริหารจัดการ



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเฉลิมพระเกียรติ วัน
แม่แห่งชาติ 12 สิงหา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการ/
การจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ

10,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

6 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

10,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

7 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร (ร.10)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร (ร.10)

20,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

8 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการท้องถ่ินทต.โพน
ทอง

เพ่ือใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการท้องถ่ินทต.โพน
ทอง

100,000         ทต.โพนทอง ส านักปลัด

9 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากร ทต.โพน
ทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากร 
ทต.โพนทอง

100,000         ทต.โพนทอง ส านักปลัด
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน
เขตอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุน
การบริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ

7,000             ทต.โพนทอง ส านักปลัด

11 ค่าจ้างท่ีปรึกษาซ่ึงไม่เก่ียวกับ
ครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง 
หรือไม่ได้มาซ่ึงครุภัณฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้าง

 เพ่ือจ่ายเป็นค้าจ้างหน่วยงาน/
สถาบันการศึกษาเพ่ือประเมินความ
พึงพอใจด้านการให้บริการ
สาธารณะและการบริการด้านอ่ืนๆ
ของเทศบาลต าบลโพนทอง

5,000             ทต.โพนทอง ส านักปลัด

         752,000

11

รวมแผนงานบริหารจัดงานท่ัวไป มี 11 โครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

1 ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึง
บริการคนงาน เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ภายในกองคลังฯลฯ

342,000         ทต.โพนทอง กองคลัง

2 โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง
ระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

30,000           ทต.โพนทอง กองคลัง

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

           15,000 ทต.โพนทอง กองคลัง

         387,000

    13,077,000
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รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 จ านวน  20 โครงการ

     3) แผนงานบริหารงานคลัง

รวมแผนงานบริหารงานคลังมี 3 โครงการ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและบริหารจัดการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



2.1 กลยุทธ์  การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้เพ่ิมข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     1) แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

1 โครงการเกษตรย่ังยืนตามแนว
พระราชด าริทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝก
อบรมเกษตรย่ังยืนตามแนว
พระราชด าริ ,ค่าตอบแทนวิทยากร
ในการฝึกอบรมฯลฯ

10,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

2  โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระ
เกียรติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ป้ายโครงการฯค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม และอาหารว่าง ค่าพันธ์ุ
ปลาฯลฯ

10,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

3 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
ป้ายโครงการฯค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม และอาหารว่าง ค่าพันธ์ุไม้
ฯลฯ

10,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมของกรรมการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเอกสาร อาหาร 
เคร่ืองด่ืม ฯลฯ

10,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

           40,000

13

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 จ านวน  4 โครงการ

2. ยุทธศาศาสตร์ด้านการพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
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     1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

1 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล
โพนทองปรองดองสมานฉันท์
ต้านภัยยาเสพติด(ศึกษาฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬา
ต าบลโพนทองปรองดองสมานฉันท์
ต้านภัยยาเสพติด(ศึกษาฯ)

50,000           ทต.โพนทอง กองการศึกษา

2 วัสดุกีฬา เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การกีฬา 
ตามความต้องการของประชาชน
ตามแบบส ารวจความต้องการฯ เช่น
 ฟุตบอล แบดมินตัน เปตองฯลฯ

60,000           ทต.โพนทอง กองการศึกษา

3  โครงการถนนสายบุญ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการถนนสายบุญ 10,000           ทต.โพนทอง กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีรบุญคูณ
ลานของดีบ้านฉัน อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการบุญคูณลาน 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน เพ่ือสิบสาน
อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมฯลฯ

10,000           ทต.โพนทอง กองการศึกษา

5 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์ฯ/ถนนสงกรานต์
(ศึกษาฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ฯ/ถนนสงกรานต์
(ศึกษาฯ)

80,000           ทต.โพนทอง กองการศึกษา

         210,000
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
3.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ มี 5 โครงการ



4.1 กลยุทธ์  พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง ทางบก ทางน้ า
     1) แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

1 ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน  -เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงาน 
เพ่ือด าเนินการตามโครงการจ้าง
เหมาบริการ ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ภายในกองช่าง

         702,000 ทต.โพนทอง กองช่าง

2 ค่าจ้างออกแบบหรือควคุมงาน
ก่อสร้าง

 - เพ่ือเป็นค่าค่าจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างท่ีจะจ่ายให้
เอกชน นิติบุคคล ฯลฯ

10,000 ทต.โพนทอง กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้าน
มอดินแดง

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.
ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 8 บ้านมอดิน
แดง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ โดย
ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร
ความกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 
165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 412.50 ตาราง
เมตร และป้ายโครงการฯ จ านวน 1
 ป้าย

245,800 ทต.โพนทอง กองช่าง
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4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
 คสล.พร้อมฝาปิดคสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านโพนทอง

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบาย
น้ าพร้อมฝาปิด คสล.ขนาดความ
กว้าง 0.30 เมตร (ภายใน) ลึก 
0.50 เมตร ระยะทางยาว 56 
เมตรและป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย

139,800 ทต.โพนทอง กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างอาคารฌาปน
สถาน ภยในหมู่บ้านหมู่ท่ี 9 
บ้านหามแห

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารฌา
ปนสถาน ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 9 
บ้านหามแห โดยก่อสร้างอาคารฌา
ปนสถาน ขนาดความกว้าง 4  เมตร
 ความยาว 8 เมตร และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

1,100,000 ทต.โพนทอง กองช่าง

6 โครงการต่อเติมถนนคสล.
ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 6 สาย 7
 ซอย 5 บ้านห้วยสีทน

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านโพน
ทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ โดย
ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร
ความกว้าง 1 เมตร หนา 0.15 
เมตร ระยะทางยาว 250 ตาราง
เมตร และป้ายโครงการ จ านวน 1 
ป้าย

146,200 ทต.โพนทอง กองช่าง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

7 โครงการต่อเติมถนนคสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองบัว

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล
ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 5 บ.หนองบัว 
อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ โดยก่อสร้าง
ถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง
ยาว 35.00 ม. และป้ายโครงการ 
จ านวน 1  ป้าย

54,100 ทต.โพนทอง กองช่าง

8 โครงการต่อเติมถนนคสล.
ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองบัว

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านหนอง
บัว อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ โดยก่อสร้าง
ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 
ม.  หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 
25 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,000
 ตารางเมตร และป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

60,800 ทต.โพนทอง กองช่าง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

9 โครงการต่อเติมถนนคสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้าน
ห้วยสีทน

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านห้วยสี
ทน อ.เมือง  จ.กาฬสินธ์ุ โดย
ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทาง
ยาว 95 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
380 ตารางเมตร และป้ายโครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

228,400 ทต.โพนทอง กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 
บ้านโพนทอง

 เพ่ือจ่ายเป็นต่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 2 บ้าน
โพนทอง สาย 7 หมู่ท่ี 2 ต.โพนทอง
 อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุโดยลงดินลูกรัง 
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. หนา
 0.20 ม. ระยะทางยาว 400 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

93,200 ทต.โพนทอง กองช่าง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง
 ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้าน
โพนทอง สาย 4 ซอย 11

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรัง ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้าน
โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ โดยลง
ดินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.50 เมตร หนา 0.20 เมตร 
ระยะทางยาว 235 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
มีน้อยกว่า 822.50 ตารางเมตร

54,700 ทต.โพนทอง กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 4

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดิน
ลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 4 บ้าน
หนองบัว  อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ โดย
ลงดินลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4
 ม. หนา 0.20 ม. ระยะทางยาว 
25. ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร

66,600 ทต.โพนทอง กองช่าง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

13 โครงการเสริมผิวถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้าน
โพนทอง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านโพน
ทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ โดย
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม.หนา 0.15 ม. 
ระยะทางยาว 30 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 75 ตร.ม.และป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

47,000 ทต.โพนทอง กองช่าง

14 โครงการเสริมผิวถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองบัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคสล.
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านหนอง
บัว อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ โดยก่อสร้าง
ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง
ยาว 103 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 257.50 ตร.ม. และป้ายโครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

141,200 ทต.โพนทอง กองช่าง

15 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่าK)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ฯลฯ

30,000 ทต.โพนทอง กองช่าง

      3,119,800

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวมแผนงานอุตสาหกรรมโยธา มี 15 โครงการ
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4.2 กลยุทธ์ พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
     2) แผนงานการเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

1 ค่าจ้างปักเสาพาดสาย ฯลฯ 
ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ฯลฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปักเสาพาดสาย 
ภายนอก สถานท่ีราชการ เพ่ือให้
ราชการใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดต้ังหม้อแปลง เคร่ืองวัดอุปกรณ์
ไฟฟ้าฯลฯ,ค่าจ้างเหมาเดินสายและ
ติดต้ังอปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติมฯลฯ

           19,000 ทต.โพนทอง กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะภายใหมู่บ้าน
หามแห หมู่ 9

เพ่ืออุดหนุนให้แก่ส านักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธ์ุ 
โดยปักเสาไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 4 
ต้น พร้อมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ฯลฯ

101,683 ทต.โพนทอง กองช่าง

3 ค่าจ้างเหมาบริการ (การเก็บ
ขยะมูลฝอย)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการในการจ ากัด
ขยะมูลฝอย/ค่าบริการด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมฯลฯ

684,000 ทต.โพนทอง กองสาธารณสุขฯ

4 ค่ารับใช้ (ค่าก าจัดขยะ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการในการก าจัด
ขยะมูบผอย/ค่าบริการด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมฯลฯ

460,000 ทต.โพนทอง กองสาธารณสุขฯ
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4. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการขยะ

20,000 ทต.โพนทอง กองสาธารณสุขฯ

6 โครงการส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และการ
จัดการน้ าเสีย(สาธาฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริม 
ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และการ
จัดการน้ าเสีย(สาธาฯ)

10,000 ทต.โพนทอง กองสาธารณสุขฯ

      1,294,683

      4,414,483

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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รวมยุทธศาสตร์ท่ี4  จ านวน 21 โครงการ

รวมแผนงานเคหะและชุมชน มี 6 โครงการ



5  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

5.1 พัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

1 ค่าจ้างเหมาคนงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
คนงาน เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการภายในกองการศึกษา

         102,000 ทต.โพนทอง กองการศึกษา

2 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

 -เพ่ือจ่ายค่ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000           ทต.โพนทอง กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กฯ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  -เพ่ือจ่ายค่าส่งเสริมการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กฯกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ

1,000             ทต.โพนทอง กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กฯ
กิจกรรมวันไหว้ครู

 -เพ่ือจ่ายค่าส่งเสริมการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กฯกิจกรรม
วันไหว้ครู

2,000             ทต.โพนทอง กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กฯ
โครงการประชุมผู้ปกครอง

 -เพ่ือจ่ายค่า ส่งเสริมการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กฯโครงการ
ประชุมผู้ปกครอง

2,000             ทต.โพนทอง กองการศึกษา
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           1) แผนงานการศึกษา



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

6  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าอาหารเสริมนม 11,000           ทต.โพนทอง กองการศึกษา

7  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8,200             ทต.โพนทอง กองการศึกษา

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน

 -เพ่ือจ่ายค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน

59,000           ทต.โพนทอง กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
ค่าอุปกรณ์การเรียน

7,300             ทต.โพนทอง กองการศึกษา

10  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน

7,300             ทต.โพนทอง กองการศึกษา

11  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา 
โครงการอาหารกลางวัน

  -เพ่ือจ่ายค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา โครงการ
อาหารกลางวัน

691,488         ทต.โพนทอง กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

12  ค่าอาหารเสริมนม เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม 
(นม)ให้กับโรงเรียนและ ศูนย์พัฒนา
เด็กหเล็ก ในเขตต าบลโพนทอง 
จ านวน 3 โรงเรียน และ 1 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

380,976         ทต.โพนทอง กองการศึกษา

13 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน

เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน ให้กับโรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบล อ าเภอเมือง
กาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

691,488         ทต.โพนทอง กองการศึกษา

      2,013,752

25

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวมแผนงานการศึกษา มี 13  โครงการ



5  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

          2)แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

1 ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
คนงาน เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน
 และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
อ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการ ภายในกอง
สาธารณสุขฯ ฯลฯ

685,000         ทต.โพนทอง กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โคงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรชัติติยราช
นารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โคงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรชัติติยราชนารี

13,000           ทต.โพนทอง กองสาธารณสุขฯ
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 5.2 กลยุทธ์พัฒนาการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

3     - โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ(ไวรัสโคโรนา 
2019/ไข้เลือดออก/โรคพิษ
สุนัขบ้า/โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการควบคุม
และป้องกันโรคระบาดในคนโดยวิธี
ควบคุมสัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค

20,000           ทต.โพนทอง กองสาธารณสุขฯ

4  โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามแผน
ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดม
กวาดล้างยาเสพติดจังหวัด
กาฬสินธ์ุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการประชาคม
ชุมชนหมู่บ้าน(ต่อด้านยาเสพติด)ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน (ต ารวจ)

20,000           ทต.โพนทอง กองสาธารณสุขฯ

5 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือสนับสนุนให้หมู่บ้านละ 
20,000 บาท จัดท าโครงการด้าน
สาธารณสุขท่ีเป็นปัญหาสุขภาพใน
หมู่บ้านอย่างน้อย 3 โครงการ เพ่ือ
แก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
ปัญหาการเจ็บป่วยทุพพลภาพใน
หมู่บ้านได้

200,000         ทต.โพนทอง กองสาธารณสุขฯ

รวม 5 โครงการ 938,000         
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5  ยุทธศาสตร์ ท่ี 5 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

     3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินแบบมีส่วนร่วม

30,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัดฯ

2 โครงการส่งเสริมทักษะการ
ประกอบอาชีพ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริม
ทักษะการประกอบอาชีพ

30,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัดฯ

รวม 2 โครงการ            60,000
      3,011,752
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 5.3 กลยุทธ์1. พัฒนาการส่งเสริมอาชีพ 2. ส่งเสริมและรณรงค์ให้ครอบครัวมีความอบอุ่นเข้มแข็ง

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 มี 20 โครงการ
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

1 ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
คนงาน เพ่ือด าเนินการตาม
โครงการจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน
 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ เทศบาลฯลฯ(คงานประจ า
รถน้ าเอนกประสงค์)

      1,152,000 ทต.โพนทอง ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันการจมน้ าใน
เด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี (ส านัก
ปลัดฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันการ
จมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี 
(ส านักปลัดฯ)

10,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ(ส านักปลัดฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ
(ส านักปลัดฯ)

40,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด
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2. พัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. พัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน และ   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน



ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ  (บาท) ด าเนินการ 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.

หลัก

4 โครงการเพ่ิมศักยภาพให้แก่
สมาชิก อปพร.(ส านักปลัดฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพ่ิมศักยภาพให้แก่สมาชิกอพปร.
ต าบลโพนทอง โดยเป็นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการ
ฝึกอบรม ฯลฯ

65,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

5 โครงการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ

20,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

6 โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานสถานท่ีกลางศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตอ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายท่ี
จ าเป็นในการบริหารงานของ
สถานท่ีกลาง (ศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนฯ)

10,000           ทต.โพนทอง ส านักปลัด

      1,297,000
    22,050,235
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