อปท. (อบต.ห้วยม้า)
รายงานการดาเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2563]
ชื่อโครงการตามแผน

ชื่อรายการงบประมาณ
ประจาปี

งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการปรับระดับด้วย
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมูท่ ี่ 4
ตาบลห้วยม้า ถนนสายบ้าน
นางไหล้ บัวระเพ็ชร ถึงบ้าน
นางหน้อย อาดแก้ว

ยังไม่กำหนด

2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 7
ตาบลห้วยม้า สายทางบ้าน
นายธีรวัฒน์ ทองอิ่น ถึงบ้าน
นายองค์การ ป้อมรบ

ยังไม่กำหนด

3. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 11
สายบ้านนายบรรเลง ศรีโพธิ์

4) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมุทู ี่ 11
ตาบลห้วยม้าสายทางบ้านนาย

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

ทา ถึงบ้านนายชัชวาลย์ ม้า
ทอง

บรรเลง ศรีโพธิ์ทา ถึง บ้าน
นายชัชวาลย์ ม้าทอง

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 14
ตาบลห้วยม้า สายทางที่ 1 สาย
บ้านนายปทุม ทนันชัย สาย
ทางที่ 2 สายบ้านนายเฉลิมชัย
จิระปาน สายทางที่ 3 สาย
บ้านนายณรงค์ศักดิ์ แสน
เสมอ

5) โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 14
ตาบลห้วยม้าสายทางบ้านนาย
ปทุม ทนันชัย และสายทาง
บ้านนายเฉลิมชัย จิระปาน

250,000.00

0.00

0.00

250,000.00

5. โครงการซ่อมแซม
สะพานสลิง ข้ามลาน้าแม่ห
ล่าย หมู่ที่ 6

2) จ้างเหมาซ่อมแซม
สะพานสลิง หมู่ที่ 6 ตาบล
ห้วยม้า

200,000.00

0.00

198,522.00

1,478.00

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยม้า จากบ้าน
นายชิต ม้าทอง ถึง สานักสงฆ์
บ้านห้วยฮุง

1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอร้องกวางเพื่อ
ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า หมู่
ที่ 2 ตาบลห้วยม้า

200,000.00

0.00

171,572.36

28,427.64

7. โครงการก่อสร้างต่อเติม
อาคารที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม้า
(ห้องสานักงานปลัดและห้อง
กองคลัง)

1) โครงการก่อสร้างต่อเติม
อาคารที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม้า
(ห้องสานักงานปลัด และห้อง
กองคลัง)

0.00

0.00

0.00

0.00

8. โครงการบริหารจัดการ

(1) อุดหนุนสถานีสูบน้าด้วย

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้าน
ทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ตาบลห้วยม้า

ไฟฟ้า บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9
ตาบลห้วยม้า

9. โครงการก่อสร้างดาดลา
1) โครงการก่อสร้างดาดลา
เหมืองคอนกรีต หมูท่ ี่ 1 ตาบล เหมืองคอนกรีต หมูท่ ี่ 1 ตาบล
ห้วยม้า สายลาเหมืองทุ่งป่าคา ห้วยม้า
ใต้

200,000.00

199,500.00

0.00

500.00

10. โครงการก่อสร้างราง
ระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 3 ตาบล
ห้วยม้า สายทุ่งนาหน้าวัด
สุนทรนิวาส ตั้งแต่ถนนห้วย
ม้า-ศรีสิทธิ์ ถึงที่นา นาย
เหมือน เอกจิตร

2) โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 3 ตาบล
ห้วยม้า

250,000.00

0.00

249,400.00

600.00

11. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 10
ตาบลห้วยม้า สายลาเหมือง
หลวง

5) โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 10
ตาบลห้วยม้า

250,000.00

249,500.00

0.00

500.00

12. โครงการก่อสร้างระบาย 3) โครงการก่อสร้างราง
น้าคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมี ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝาปิด หมูท่ ี่ 8 ตาบลห้วยม้า
แบบมีฝาปิด หมูท่ ี่ 8 ตาบล
ห้วยม้า

0.00

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

249,500.00

500.00

13. โครงการก่อสร้างราง

4) โครงการก่อสร้างราง

ระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 6 ตาบล
ห้วยม้า สายทีู่นานางพยอม
ปฏิฐาน ถึงทีน่ า นางริมพร
แก้วบุญมา ถึงบริเวณนาปง
ใต้

ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 6 ตาบล
ห้วยม้า

14. โครงการปรับปรุงถนน
สายทางเพื่อการเกษตร หมูท่ ี่
10 ตาบลห้วยม้า สายทางเลียบ
ลาหมืองหลวง

3) โครงการปรับปรุงถนนสาย
ทางเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10
ตาบลห้วยม้าสายทางเลียบลา
เหมืองหลวง

250,000.00

249,700.00

0.00

300.00

15. โครงการก่อสร้างราง
ระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 12
ตาบลห้วยม้า ลาเหมืองแต
เก๊ามื้น ที่นานายเจียมรัตน์
แก้วสมนึก ถึงที่ นายสภาพ
วันมหาใจ

6) โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 12
ตาบลห้วยม้า

250,000.00

249,500.00

0.00

500.00

16. โครงการก่อสร้างราง
ระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด หมูท่ ี่ 13 ตาบล
ห้วยม้า แยกบ้านนายนิตย์ เข็ม
กุล ถึงบ้านนายชิต ม้าทอง

7) โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบมีฝาปิด หมูท่ ี่ 13 ตาบล
ห้วยม้า

250,000.00

0.00

249,500.00

500.00

17. โครงการก่อสร้างราง
ระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก

8) โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

0.00

0.00

0.00

0.00

แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 5 ตาบล
ห้วยม้า สายที่นานางนวล
จันทร์ ทะตัน ถึงนา นาย
จานงค์ ชัยธรรม

แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 5 ตาบล
ห้วยม้า

18. โครงการก่อสร้างราง
ระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 1 ตาบล
ห้วยม้า สายทุ่งนานางบาง อิน
ยะ ถึงนา นายฮอม ม้าห้วย
บริเวณนาปงใต้

9) โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบบไม่มีฝาปิด หมูท่ ี่ 1 ตาบล
ห้วยม้า

0.00

0.00

19. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 1
ตาบลห้วยม้า สายบ้านนางเห
ลียง กลัดจานงค์

ยังไม่กำหนด

20. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 8
ตาบลห้วยม้า สายที่ 1 สาย
บ้านนายธวัชชัย ม้าทอง สาย
ที่ 2 สายบ้านางบัวผิน วิยะ

ยังไม่กำหนด

21. โครงการปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายหอกระจายข่าว
หมู่ที่ 4 ตาบลห้วยม้า

ยังไม่กำหนด

22. โครงการต่อเติมอาคาร

ยังไม่กำหนด

0.00

0.00

หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลห้วยม้า (ห้อง
กิจการสภา)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
23. โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตาบลห้วยม้า

7) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชนตาบล
ห้วยม้า

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

24. โครงการพัฒนาศักยภาพ 3) อุดหนุนกลุ่มสตรีด้านการ
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาอาชีพทาขนมไทย หมู่
ทาขนมไทย
ที่ 1 2 6 9 ตาบลห้วยม้า

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

25. โครงการส่งเสริมพัฒนา 4) อุดหนุนกลุ่มสตรีด้านการ
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาอาชีพผ้ามัดย้อม หมู่ที่
ผ้ามัดย้อม
3 7 11 13 14 ตาบลห้วยม้า

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

26. โครงการส่งเสริมพัฒนา 5) อุดหนุนกลุ่มสตรีด้านการ
กลุ่มสตรีด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาอาชีพทากระเป๋าผ้าด้น
ทากระเป๋าผ้าด้นมือ
มือ หมู่ที่ 4 5 8 10 12 ตาบล
ห้วยม้า

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

27. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุตาบลห้วยม้า

2) อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุตาบล
ห้วยม้า ตามโครงการส่งเสริม
อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุตาบล
ห้วยม้า

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

28. โครงการ/กิจกรรม

2) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

0.00

0.00

0.00

0.00

ส่งเสริมอาชีพการเกษตร

อาชีพการเกษตร กิจกรรม
การส่งสริมการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้เพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ครัวเรือน

29. จัดซื้อวัสดุการเกษตร

วัสดุการเกษตร

10,000.00

9,450.00

0.00

550.00

30. โครงการส่งเสริม
เกษตรกรกาจัดแมลงศัตรูพืช
โดยวิธีชีววิธี

4) โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพการเกษตรกิจกรรม การ
ส่งเสริมเกษตรกรกาจัดแมลง
ศัตรูพืช โดยวิธีชีววิธี

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม
31. โครงการสร้าง
หลักประกันสร้างรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

12,000,000.00

727,700.00

8,790,600.00

2,481,700.00

32. โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,880,000.00

142,400.00

1,989,600.00

748,000.00

72,000.00

5,500.00

49,500.00

17,000.00

107,000.00

0.00

107,000.00

0.00

33. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง เบี้ยยังชีพผูป้ ่วยเอดส์
ชีพผู้ป่วยเอดส์
34. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลห้วยม้า

2) สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่น
ตาบลห้วยม้า (สป.สช.)

35. โครงการ/กิจกรรม
1) โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

36. โครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการควบคุมและ
ป้องกันโรคต่างๆ และ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่
ประชาชน

50,000.00

0.00

21,360.00

28,640.00

0.00

19,300.00

700.00

1) โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การควบคุมและป้องกันโรค
ต่างๆ และส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยให้แก่ประชาชน

37. จัดซือ้ วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

ยังไม่กำหนด

38. โครงการ/กิจกรรมของ
เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ยังไม่กำหนด

39. โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี

2) โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลเรืออากาศ
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒน วรขัตย
ราชนารี

20,000.00

40. โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี

2) โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลเรืออากาศ
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสว่างควัฒน วรขัตย
ราชนารี

20,000.00

0.00

19,300.00

700.00

41. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ตาบลห้วยม้า

2) โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตาบล
ห้วยม้า ประจาปี 2563

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

42. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่
ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตามมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

3) โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่
ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตามมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจาปี 2563

0.00

0.00

0.00

0.00

43. โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่
ของอาสาสมัครป้องกันภัย

4) โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมการปฏิบตั ิหน้าที่
ของอาสาสมัครป้องกันภัย

0.00

0.00

0.00

0.00

ฝ่ายพลเรือนตามมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ฝ่ายพลเรือนตามมาตรการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจาปี 2563

44. โครงการป้องกันภัยป่า
และลดหมอกควันในพื้นที่ป่า
ชุมชนและพื้นที่การเกษตร
ตาบลห้วยม้า

1) โครงการป้องกันไฟป่าและ
ลดหมอกควันในพื้นที่ป่า
ชุมชนและพื้นที่การเกษตร
ตาบลห้วยม้า ประจาปี 2563

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

45. โครงการศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

1) อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเหมืองหม้อ ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.เมือง
แพร่)

8,000.00

0.00

8,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
46. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 14 ตาบลห้วยม้า

1) อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทศั น์ภายใน
หมู่บ้าน หมูท่ ี่ 1 -14 ตาบล
ห้วยม้า

70,000.00

0.00

0.00

70,000.00

47. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ ฯ และวันสาคัญ

4) โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติฯ วันสาคัญต่างๆ

5,600.00

0.00

0.00

5,600.00

ต่าง ๆ
48. โครงการกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยังไม่กำหนด

49. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตืและ
สิ่งแวดล้อม

2) โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมกิจกรรม การ
อบรมให้ความรู้การบริหาร
จัดการน้าเสียในครัวเรือน

50. โครงการแผ้วถางลา
เหมืองสาธารณะ

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ

5,000.00

0.00

0.00

5,000.00

130,000.00

0.00

52,000.00

78,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี
51. การจัดทารายงานการ
ปฏิบตั ิงานประจาปี

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ

130,000.00

0.00

52,000.00

78,000.00

52. การประเมินความพึง
พอใจของผู้รบั บริการจาก
อบต.ห้วยม้า

รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ

130,000.00

0.00

52,000.00

78,000.00

53. โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540

6) โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

54. โครงการสร้างเสริมการ

4) โครงการเสริมสร้างการ

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

ป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

ป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

55. โครงการประชุมเพือ
เตรียมความพร้อมก่อนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

5) โครงการประชุมเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น ประจาปี
2563

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

56. โครงการประชุม
ประชาคมหมูบ่ ้านในการ
จัดทา/ทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

2) โครงการประชุมประชาคม
หมู่บ้าน การจัดทา/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

25,000.00

0.00

10,360.00

14,640.00

57. โครงการประชุม
ประชาคมตาบลในการจัดทา/
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

3) โครงการประชุมประชาคม
ตาบล การจัดทา/ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

15,000.00

0.00

7,860.00

7,140.00

58. โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
เพิ่มเติม

โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน(เพิ่มเติม)
ประจาปี 2563

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
59. โครงการวันเด็กแห่งชาติ

3.โครงการวันเด็กแห่งชาติ

10,000.00

0.00

8,630.00

1,370.00

60. โครงการวันแม่แห่งชาติ

7. โครงการวันแม่แห่งชาติ

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

61. โครงการอาหารเสริม

ค่าอาหารเสริม (นม)

536,536.00

0.00

332,181.56

204,354.44

(นม) สาหรับนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า
62. โครงการอาหารกลางวัน 1. โครงการสนับสนุน
สาหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนา ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เด็กเล็ก อบต.ห้วยม้า
สถานศึกษา

709,400.00

0.00

444,880.00

264,520.00

63. โครงการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศด้านวิชาการ

2. อุดหนุนโรงเรียนวัดทุง่
ล้อม (ทองประชานุเคราะห์)
โครงการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศด้านวิชาการ

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

64. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านปง
(ป้อมประชานุกูล) โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

65. โครงการนักเรียนดีศรี
ม.ว.

อุดหนุนโรงเรียนห้วยม้า
วิทยาคม ตาม โครงการ
นักเรียนดี ศรี มว.

30,000.00

0.00

0.00

30,000.00

66. โครงการพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาตาบลห้วยม้า

1.อุดหนุนศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียน (กศน.ตาบลห้วยม้า)
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
การศึกษา

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

67. อุดหนุนกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนตาบลห้วยม้า

2.อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลห้วยม้า

10,000.00

0.00

0.00

10,000.00

68. โครงการทุนการศึกษา
โครงการทุนการศึกษาสาหรับ
สาหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษา เด็กนักเรียนนักศึกษาและ
และผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส

100,000.00

69. โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนสู่วิถีพุทธ
70. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุตาบลห้วยม้า

0.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

15,000.00

ยังไม่กำหนด
1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ ประจาปี 2563

15,000.00

71. โครงการฝึกอบรมสืบ
สานภูมิปัญญาของดีตาบล
ห้วยม้า

ยังไม่กำหนด

72. โครงการฝึกอบรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสาหรับ
ประชาชน

(2) โครงการฝึกอบรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสาหรับ
ประชาชน

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

73. โครงการอนุรักษ์ภาษา
ล้านนา

โครงการอนุรักษ์ภาษาล้านนา

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

74. โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม สาหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยม้า

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม สาหรับ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาตาบล
พนักงานส่วนตาบลและ
เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยม้า

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

75. โครงการเข้าวัดปฏิบตั ิ

โครงการฝึกอบรมการจักสาน

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

ธรรมปลูกจิตสานึก

หมวกใบลาน

76. โครงการต้นกล้าอาชีพ

1.1 โครงการต้นกล้าอาชีพ

15,000.00

0.00

0.00

15,000.00

77. โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

1. อุดหนุนอาเภอเมืองแพร่
ตามโครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
เพื่อขอรับเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตพื้นที่อาเภอเมืองแพร่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

15,000.00

0.00

5,000.00

10,000.00

78. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา

วัสดุกีฬา

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

79. โครงการแข่งกีฬาตาบล
ห้วยม้าสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพ
ติด

โครงการแข่งขันกีฬาตาบล
ห้วยม้าสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพ
ติด ครั้งที่ 6

150,000.00

0.00

150,000.00

0.00

80. โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
เล็กและอนุบาลสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก
และอนุบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 4

20,000.00

0.00

0.00

20,000.00

81. โครงการดนตรีเพื่อ
สุขภาพสาหรับประชาชน
ตาบลห้วยม้า

โครงการดนตรีเพื่อสุขภาพ
สาหรับประชาชนตาบลห้วย
ม้า

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00
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