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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค าช้ีแจง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ภายใตแ้ผนพฒันา  3  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานทุก ๆ  3 เดือน  เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธนัวาคม  หรือไตรมาสที่  1   

 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที ่

(1)  ไตรมาสที่  1  ( ตุลาคม  -  ธนัวาคม )  (2)  ไตรมาสที่ 2   ( มกราคม – มีนาคม) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 

3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา  3  ปี 

ยทุธศาตร์ 
ปีที่  2560 ปีที่  2561 ปีที่  2562 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

   งบประมาณ 

1.  การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

462 505,312,606 462 504,562,606 460 504,112,606 1,384 1,513,987,818 

2.  การพฒันาเศรษฐกิจตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

91 16,669,400 91 16,669,400  91 16,669,400 273 50,008,200 

3.  การพฒันาดา้นการเมือง
และการบริหารจดัการ 

173 47,534,669 173 47,534,669 173 47,534,669 519 142,604,007 

4.  การพฒันาดา้นการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี  และ
วฒันธรรม 

131 30,944,350 125 28,894,350 123 27,794,350 379 87,633,050 

5.  การพฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวิตและสังคม  

105 19,174,331 106 19,674,331 105 19,174,331 316 58,022,993 

6.  การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

40 24,460,000 39 23,960,000 39 23,960,000 118 72,380,000 

รวม 1,002 644,095,356 996 641,295,356 991 639,245,356 2,989 1,924,636,068 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่  2560 ปีที่  2561 ปีที่  2562 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.  การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

462 505,312,606 462 504,562,606 460 504,112,606 1,384 1,513,987,818 

2.  การพฒันาเศรษฐกิจ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

91 16,669,400 91 16,669,400  91 16,669,400 273 50,008,200 

3.  การพฒันาดา้น
การเมืองและการบริหาร
จดัการ 

173 47,534,669 173 47,534,669 173 47,534,669 519 142,604,007 

4.  การพฒันาดา้น
การศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  และวฒันธรรม 

131 30,944,350 125 28,894,350 123 27,794,350 379 87,633,050 

5.  การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

105 19,174,331 106 19,674,331 105 19,174,331 316 58,022,993 

6.  การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

40 24,460,000 39 23,960,000 39 23,960,000 118 72,380,000 

รวม 1,002 644,095,356 996 641,295,356 991 639,245,356 2,989 1,924,636,068 
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5. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา  3  ปี  (  2560  -  2562) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการที่

เสร็จ 

จ านวนโครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ / โอน
ลดไปท าโครงการอื่น 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

8 9.20 3 75 21 17.95 - - - - 32 15.38 

2.  การพฒันาเศรษฐกิจ
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 1.14 1 25 4 3.42 - - - - 6 2.88 

3.  การพฒันาดา้น
การเมืองและการ
บริหารจดัการ 

41 47.13 - - 45 38.46 - - - - 86 41.35 

4.  การพฒันาดา้น
การศึกษา  ศาสนา  
ประเพณี  และ
วฒันธรรม 

16 18.39 - - 24 20.51 - - - - 40 19.23 

5.  การพฒันาดา้น
คุณภาพชีวิตและสังคม  

18 20.69 - - 18 15.38 - - - - 36 17.31 

6.  การพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

3 3.45 - - 5 4.27 - - - - 8 3.85 

รวม 87 100 4 100 117 100 - - - - 208 100 
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี  2560 

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม / ทุนส ารอง
จ่าย 

รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.  การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 351,528.66 2.27 - - 351,528.66 2.27 
2.  การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50,011 0.32 - - 50,011 0.32 
3.  การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 1,847,800.44 11.92 - - 1,847,800.44 11.92 
4.  การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และ
วฒันธรรม 

3,434,745 22.15 - - 3,434,745 22.15 

5.  การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตและสังคม  9,767,703 63 - - 9,767,703 63 
6.  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 53,252 0.34 - - 53,252 0.34 

รวม 15,505,040.10 100 - - 15,505,040.10 100 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2560 
1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 11 ( ซอยตน้ตาล
ช่วงท่ี 2 ) ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ  100,000 บาท 

100,000  
-100,000 
ติดตั้งหอ
กระจายข่าว 

- - 8 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นใหม่พฒันา (ซอยขา้งศนูยก์าร
เรียนรู้)หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ  81,000 บาท 

81,000 
-54,000 

ครุภณัฑก่์อสร้าง 
-27,000 

บา้นทอ้งถิ่น
ประชารัฐ 

- - 9 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้นโพนทอง (ซอยขา้งบา้น
นายขุน ละมุนเมือง) หมู่ท่ี 12 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิจงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ  58,000 บาท 

58,000  
-58,000 
โคมไฟส่อง

สวา่งโซล่าเซล
พร้อมอุปกรณ์ 

- - 9 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นซับพระไวยห์มู่ท่ี 6 (สายบา้น
นายบุญเพง็ จ  าพนัธ์) ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ  100,000 บาท 

100,000  
-100,000 
ติดตั้งหอ
กระจายข่าว 

- - 10 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นซับม่วง (สายขา้งโรงเรียนบา้น
ซบัม่วง) หมู่ท่ี 8 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิจงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ 98,000  บาท 

98,000  
-98,000 
โคมไฟส่อง

สวา่งโซล่าเซล 

 

- - 10 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นนางเมง้หมู่ท่ี 3 (สายแยก
หนองบวั) ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ 100,000 บาท 

100,000  
-100,000 
ติดตั้งหอ
กระจายข่าว 

- - 11 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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   1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิด
ชอบ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นโนนม่วง (สายหนา้บา้นนาย
ฉตัรชยั สุนนท)์ หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิจงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ 99,000 บาท 

99,000  
-74,000 
โคมไฟส่องสวา่ง 
-25,000 
โคมไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ 

- - 11 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นโพนทอง (ซอยบา้นนางส าเภา 
มาลาเหลือง) หมู่ท่ี 12 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิจงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ 38,000 บาท 

38,000  
-38,000 

บา้นทอ้งถิ่นประชา
รัฐ 

- - 12 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นโพนทอง (ซอยบา้นนายบุญ
ธรรมเติมชีพ) หมู่ท่ี 3 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ 29,000 บาท 

29,000  - 29,000 12 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นโพนทอง (ซอยบา้นนายอุดร 
เพียงชยัภูมิ) หมู่ท่ี 2 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิจงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ 73,000 บาท 

73,000  
-66,000 
โคมไฟส่องสวา่ง 
-7,000  
บา้นทอ้งถิ่นประชา
รัฐ 

- - 13 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นสร้างแวห้มู่ท่ี 5 (สายไปวดั
สร้างแว)้ ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 
งบประมาณ 100,000 บาท 

100,000  
-100,000 

ติดตั้งหอกระจายข่าว 

- - 13 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (ซอยหลงั
โรงเรียนบา้นหนองหญา้รังกา) หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิจงัหวดั
ชยัภูมิ 
งบประมาณ 126,000 บาท 

126,000 
  

- 126,000 
  

14 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายขา้ง
หนองคู ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ 100,000 บาท 

100,000  - 100,000 14 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายบา้นนาง
ล าเดียง บุญโยธา) หมู่ท่ี 9 อ าเภอเมืองชยัภูมิ
จงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ 74,000 บาท 

74,000  
-40,000 
โคมไฟส่อง
สวา่ง 
-70,000 
เคร่ืองบดอดัก่ิง
ไม ้

- - 15 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายหนา้
ร้านขนมปัง) หมู่ท่ี 9 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ  25,000 บาท 

25,000  
-25,000 

โคมไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ 

- - 15 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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1.2  แนวทางการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพืน้ฐานด้านการเกษตร 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลทั้ง  12  
หมู่บา้น  
งบประมาณ    50,000.-   บาท    

50,000 - 50,000 16 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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1.3  แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 ซ่อมแซมครุภณัฑ ์ เช่น รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองพิมพดี์ด   เคร่ืองอดัส าเนา  
เคร่ืองปรับอากาศ   เคร่ืองคอมพิวเตอร์   
เคร่ืองพ่นฝอยละออง เคร่ืองสูบน ้า ตูโ้ต๊ะ 
งบประมาณ 50,000.- บาท 

50,000 - 50,000 17 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว   ทั้ง  12  
หมู่บา้น 
งบประมาณ   120,000.-บาท 

120,000 - 120,000 17 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทั้ง  12  
หมู่บา้น 
งบประมาณ   150,000.-  บาท 

150,000 49,302 100,698 17 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

4 ค่ากระแสไฟฟ้าของ ท่ีท  าการ อบต. 
ลานวฒันธรรมหนองใหญ่ ม.1 
และในท่ีสาธารณะท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบ ของ อบต. 
งบประมาณ  520,000.-บาท 

520,000 231,755.47 288,244.53 17 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

5 ค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บา้น 
งบประมาณ  85,000.-บาท 

85,000 - 85,000 18 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

6 ค่าไฟฟ้าศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก บา้นนางเมง้ ,
โพนทอง,หนองหญา้รังกา 
งบประมาณ 120,000.-บาท 

120,000 10,733.17 109,266.83 18 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

7 เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ  600,000.-บาท 

600,000 - 600,000 18 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

8 ค่าน ้ าประปาของของ ท่ีท  าการ อบต. 
และในท่ีสาธารณะท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของ อบต. 
งบประมาณ 53,000.-บาท 
 

53,000 24,461.60 28,538.40 18 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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1.3  แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ   
 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

10 ค่าน ้ าประปา ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศนูย ์
และโรงเรียนอนุบาลต าบลโพนทอง 
งบประมาณ 80,000.-บาท 

80,000 9,509.75 70,490.25 18 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

11 ค่าจดัซ้ือ ไส้กรองน ้า,ก๊อกน ้า,ท่อพีวีซี 
งบประมาณ  90,000.-บาท 

90,000 - 90,000 19 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

12 ค่าขยายเขตระบบประปา ค่าติดตั้งมิเตอร์ 
ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ 
งบประมาณ  350,000.-บาท 

350,000 - 350,000 19 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

13 ค่าโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ท่ีท  า
การ อบต. 
งบประมาณ 10,000.-บาท 

10,000 3,609.81 6,390.19 19 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

14 ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณติั ค่าดวงตราไปรษณี
ยากร  ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ 
งบประมาณ 10,000.-บาท  

10,000 3,992.76 6,007.24 19 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

15 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ด และค่าส่ือสาร
อ่ืน ๆ 
งบประมาณ 20,000.-บาท 

20,000 8,164.10 11,835.90 19 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

16 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น 
งบประมาณ 50,000.- บาท 

50,000 - 50,000 19 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

17 จดัซ้ือวสัดุและสารเคมีผลิตน ้าประปา
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 10,000 40,000 20 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งน ้า   
 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

- - - - - - - - 
 
 

1.5  แนวทางการพฒันาสนบัสนุนเคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรกล   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

- - - - - - - - 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
2.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย ์  

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 เพ่ือจ่าย โครงการส่งเสริมปลูกปุ๋ยพืชสด
เพ่ือปรับปรุงดิน 
งบประมาณ  30,000.-บาท 

30,000 
-16,500 

- 13,500 21 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

2 เพ่ือจ่าย  โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้
น ้ าหมกัชีวภาพ 
งบประมาณ 30,000.-บาท 

30,000 25,060 4,940 21 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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2.2  แนวทางการพฒันาส่งเสริมการผลิต แปรรูปสินคา้เกษตรและการตลาด   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

- - - - - - - - 

 
2.3  แนวทางการพฒันาองคค์วามรู้ นวตักรรม และเทคโนโลย ี  
 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

        

 
 
2.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนระดบัฐานราก และสนบัสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีหมู่บา้น
จ านวน 12 หมู่บา้น 
งบประมาณ 120,000.- บาท 

120,000 - 120,000 22 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด าริฯในหลวง   
งบประมาณ  50,000.- บาท 

50,000 - 50,000 22 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 

3 ค่าจา้งเหมาบุคคลช่วยงานการเกษตร  
งบประมาณ 102,000.-บาท 

102,000 
 

24,951 77,049 22 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 

4 โครงการสนบัสนุนการพฒันาหมู่บา้น 
เศรษฐกิจพอเพียงยกระดบัคุณภาพชีวิต 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 - 50,000 22 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 
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2.5  แนวทางการลดปัญหาความยากจน    

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

- - - - - - - - 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารจัดการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าจา้งเหมาบริการ,ถ่ายเอกสาร  ค่าเยบ็ 
หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ ,ค่าซกัฟอก 
ค่าจ  ากดัส่ิงปฏิกลู,ค่ารับวารสารและส่ิง 
พิมพ,์ค่าเบ้ียประกนั,ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจา้งเหมา 
บริการ,ค่าติดตั้งโทรศพัท,์ค่าติดตั้ง
เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ 
งบประมาณ 260,000.- บาท 

260,000 156,732.50 103,267.50 25 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 

2 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าจา้งเหมาบริการ,ถ่ายเอกสาร   
งบประมาณ 120,000.-บาท 

120,000 44,680 75,320 25 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองคลงั 

3 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าจา้งเหมาบริการ,ถ่ายเอกสาร   
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 7,900 42,100 25 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

4 ค่า ธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ,ค่า
ถ่ายเอกสาร 
ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปก,ค่าซกัฟอก , 
ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู ฯลฯ 
งบประมาณ 70,000.-บาท 

70,000 43,500 26,500 25 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

5 เคร่ืองรับส่งวิทย ุ
งบประมาณ 40,000.-บาท 

40,000 35,000 5,000 25 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 

6 จดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต ์เพ่ือใชใ้นการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 
งบประมาณ 35,000.-บาท 

35,000 - 35,000 25 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

7 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU 
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 37,000 บาท 
งบประมาณ 72,000.-บาท 
 

72,000 
+2,000 

74,000 - 25 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 

8 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
โต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ี จ  านวน 1 ชุด 
(ส าหรับผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีป้องกนั) 
งบประมาณ 5,000.-บาท 

5,000 5,000 - 26 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 

9 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
เกา้อ้ีท  างานแบบลอ้เล่ือน จ านวน 4 ตวั 
งบประมาณ 12,000.-บาท 

12,000 12,000 - 26 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 

10 ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
เกา้อ้ีท  างานแบบลอ้เล่ือน 3  ตวั
งบประมาณ 9,000.- บาท 

9,000 9,000 - 26 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 
แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 
11 ค่าวสัดุส านกังาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า  กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา  ไมบ้รรทดั  ยางลบ  คลิป 
เป๊ก  เข็มหมุด   เทป  พีวีซี  แบบใส 
กระดาษคาร์บอน  กระดาษไขน ้ายาลบ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม   สมุดบญัชี  สมุด
ประวติัขา้ราชการ แบบพิมพ ์ ตรายาง 
ซอง ธงชาติ  ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือหรือ
จา้งพิมพ ์  ฯลฯ 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 8,000 42,000 26 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



21 

 

3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

12 ค่าวสัดุส านกังาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า  กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา  ไมบ้รรทดั  ยางลบ  คลิป 
เป๊ก  เข็มหมุด   เทป  พีวีซี  แบบใส 
กระดาษคาร์บอน  กระดาษไขน ้ายาลบ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม   สมุดบญัชี  สมุด
ประวติัขา้ราชการ แบบพิมพ ์ ตรายาง 
ซอง ธงชาติ  ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือหรือ
จา้งพิมพ ์  ฯลฯ 
งบประมาณ50,000 บาท 

50,000 34,450 15,550 27 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

13 ค่าวสัดุส านกังาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือส่ิงของใชต่้าง ๆ 
เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
ม่านปรับแสง ฯลฯ งบประมาณ 80,000 บาท 

80,000 - 80,000 27 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

14 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่า 
อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกหมึก
เคร่ืองพิมพ ์แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง
สายเคเบิล  แป้นพิมพ ์ เมมโมร่ีซิป                                                    
งบประมาณ 90,000  บาท 

90,000 21,965 68,035 27 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดัฯ 

15 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่า 
อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึกหมึก
เคร่ืองพิมพ ์แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง
สายเคเบิล  แป้นพิมพ ์ เมมโมร่ีซิป 
งบประมาณ  50,000  บาท 

50,000 16,250 33,750 27 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองคลงั 

16 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
อุปกรณ์บนัทึกขอ้มลู ตลบัผงหมึกหมึก
เคร่ืองพิมพ ์แผน่กรองแสง  กระดาษ
ต่อเน่ืองสายเคเบิล  แป้นพิมพ ์ เมมโมร่ีซิป 
 งบประมาณ  50,000.-  บาท 

 
 
 
   50,000 

 
 
 

    280 

 
 
 

49,720 

 
 
 

28 

รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

17 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์  
เช่น แผน่ซีดี โปรแกรมและอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั คอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ  30,000.-  บาท 

30,000 4,200 25,800 28 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

18 ประเภทวสัดุเคมีดบัเพลิง 
เพ่ือจ่ายค่า  
จดัซ้ือวสัดุน ้ ายาเคมีดบัเพลิง  
งบประมาณ  40,000.- บาท 
 

40,000 34,000 6,000 28 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

19 ประเภทวสัดุการเกษตร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า จดัซ้ือวสัดุ เก่ียวกบั
การเกษตร  (จอบ เสียม กรรไกรตดัหญา้  
ฯลฯ งบประมาณ  30,000.-บาท 

30,000 - 30,000 28 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

20 ประเภทวสัดุงานบา้น 
งานครัว 
เพื่อจ่ายเป็นค่า น ้ายาท าความสะอาดต่าง ๆ 
เช่น  แปรง ไมก้วาด ผา้ปูโตะ๊ ถว้ยชาม  
แกว้น ้ า จานรอง ถาด กระโถน เตาไฟฟ้า  
กระติกน ้ าร้อน กระติกน ้าแขง็ ไมโครเวฟ 
ฯลฯงบประมาณ  100,000.- บาท 

100,000 47,990 52,010 29 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

21 ประเภทวสัดุงานบา้น 
งานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า น ้ายาท าความสะอาดต่าง ๆ 
เช่น  แปรง ไมก้วาด สบู่ ผงซกัฟอก ฯลฯ 
ฯลฯ งบประมาณ  40,000.- บาท 

40,000 - 40,000 29 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอ

บ 

22 ประเภทวสัดุไฟฟ้า 
และวิทย ุ
เพื่อจ่ายเป็นค่า 
ฟิวส์  เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพนั
สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน ล าโพง 
ฯลฯ  งบประมาณ 3,000.-บาท 

3,000 - 3,000 29 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

23 ประเภทวสัดุไฟฟ้า 
และวิทย ุ
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ฟิวส์  เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า เทปพนั
สายไฟฟ้า ปลัก๊ไฟสายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน ล าโพง 
งบประมาณ  40,000.-บาท 

40,000 2,396 37,604 30 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

24 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
แบตเตอร่ี ตลบัลูกปืน  น ้ ามนัเบรก เพ่ือ
จ่ายเป็นค่ายางนอก  ยางใน  หมอ้น ้ า
รถยนต ์ เบาะรถยนตฟิ์ลม์กรองแสง  เข็ม
ขดันิรภยั แม่แรง ฯลฯ 
งบประมาณ  100,000.-บาท 

100,000 
+50,000 

135,118.36 14,881.64 30 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

25 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
น ้ามนัเบนซิล  ดีเซล  น ้ ามนัก๊าด  น ้ ามนั
เตา ถ่าน ก๊าซ  แก๊สหุงตม้ จารบี 
น ้ามนัเคร่ือง  ส าหรับรถยนต ์ 
จกัรยานยนต,์  เคร่ืองตดัหญา้,  เคร่ืองสูบ
น ้า,เรือยนต,์เคร่ืองพ่นหมอกควนั ฯลฯ 
งบประมาณ  500,000.-บาท 

500,000 214,296.20 285,703.80 30 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

26 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ของ
รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์
งบประมาณ  50,000.-บาท 

50,000 - 50,000 31 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

27 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิง และหล่อล่ืน ของ
รถจกัรยานยนต ์รถยนต ์
งบประมาณ  200,000.-บาท 

200,000 - 200,000 31 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

28 ประเภทวสัดุโฆษณา 
และเผยแพร่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กนัและสี  ฟิลม์ 
เมมโมรีการ์ด ฟิลม์สไลด ์ แถบ
บนัทึกเสียงและภาพรูปสีหรือขาวด าท่ีได้
จากการอดั  ขยายภาพถ่าย ดาวเทียม   
ขาตั้งกลอ้ง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูมเคร่ือง
กรอเทป  กระเป๋าใส่กลอ้งถ่ายรูป 
ฯลฯ  งบประมาณ 20,000.- บาท 

20,000 - 20,000 31 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองการศึกษา 

29 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น มว้นฟิลม์ 
หน่วยความจ ากลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 
งบประมาณ  20,000.-บาท 

20,000 - 20,000 32 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

30 ประเภทวสัดุอ่ืน ๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
มิเตอร์น ้ า-ไฟฟ้า ตะแกรงกนัสวะ หัวเช่ือม
แก๊ส หัววาลว์เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 
งบประมาณ 3,000.-บาท 

3,000 - 3,000 32 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

31 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
แบตเตอร่ี ตลบัลูกปืน  น ้ ามนัเบรก เพ่ือ
จ่ายเป็นค่ายางนอก  ยางใน  หมอ้น ้ า
รถยนต ์ เบาะรถยนตฟิ์ลม์กรองแสง  เข็ม
ขดันิรภยั แม่แรง ฯลฯ 
งบประมาณ 50,000.- บาท 

50,000 - 50,000 32 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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3.1  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   

 
  

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

32 ค่าท าประกนั พ.ร.บ.รถยนต ์
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ค่าท าประกนั พ.ร.บ. รถยนต ์
งบประมาณ  35,000.-บาท 

35,000 - 35,000 32 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

33 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์
เช่นยานพาหนะบ ารุงยานพาหนะเคร่ืองอดั
ส าเนา รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพ่นฝอยละออง
เคร่ืองสูบน ้า ตู ้โต๊ะ ฯลฯ  
งบประมาณ 450,000.-บาท 

450,000 284,105.44 165,894.56 33 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

34 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ซ่อมแซมครุภณัฑ ์เช่น เคร่ืองพิมพดี์ด 
เคร่ืองอดัส าเนา ,รถจกัรยานยนต,์ 
เคร่ืองปรับอากาศ,เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองพ่นฝอยละออง,เคร่ืองสูบน ้า 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 450 49,550 33 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองคลงั 

35 ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑ ์ เช่นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ตู ้โต๊ะ 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 900 49,100 33 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองการศึกษา 

36 ประเภทวสัดุก่อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม ้สี 
ปนูซีเมนต ์จอบท่อน ้า ฯลฯ 
งบประมาณ  200,000.-บาท 

200,000 51,705.94 148,294.06 33 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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3.1  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

37 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
งบประมาณ 100,000.-บาท 

100,000 
-80,000 

 
- 

20,000 
 

34 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองคลงั 

38 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใชจ่้าย ตามโครงการ อบต.เคล่ือนท่ี 
งบประมาณ 20,000.- บาท 

20,000 1,035 18,965 34 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

39 ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน จ านวน1 
หลงั 
งบประมาณ 5,000.- บาท 

5,000 5,000 - 34 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

40 เกา้อ้ีท  างานแบบลอ้เล่ือน 
3,000.-บาท 
งบประมาณ 3,000.-บาท 
 

3,000 - 3,000 34 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองคลงั 

41 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบท าลายคร้ังละ 10 
แผน่ 
งบประมาณ  20,000.- บาท 

20,000 - 20,000 35 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองคลงั 

42 เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด  
24,000BTU จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 33,000  
บาท  
งบประมาณ  66,000.-บาท 

66,000 - 66,000 35 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองคลงั 

43 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือน 
จ านวน 6 หลงั  ๆ ละ 6,000.-บาท 
งบประมาณ 36,000.-บาท 

36,000 36,000 - 35 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองการศึกษา 
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

44 จดัซ้ือรถเข็น 2 ลอ้ จ  านวน 1 คนัๆ ละ 
3,000.-บาท 
งบประมาณ 3,000.-บาท 

3,000 - 3,000 35 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองการศึกษา 

45 ถงัเก็บน ้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 
ลิตรจ านวน 2  ถงั 
งบประมาณ 30,000.-บาท 

30,000 - 30,000 35 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

46 ครุภณัฑก่์อสร้าง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ค่ารถเข็น จ านวน 2 คนั  ๆ ละ 2,500 บาท 
งบประมาณ  5,000.-บาท 

5,000 - 5,000 36 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองการศึกษา 

47 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพเพ่ือจ่ายค่า 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพผูบ้ริหาร/ส.อบต./พนกังานส่วน
ต าบล/พนกังานครู/พนกังานจา้งฯ/
ลูกจา้งประจ า/ผูน้ าหมู่บา้น/แกนน าองคก์ร
ชุมชน/ตวัแทนกลุ่มต่างๆ 
งบประมาณ 300,000.-บาท 

300,000 - 300,000 36 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

48 โครงการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพของคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานครู ลูกจา้งประจ า 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 - 50,000 36 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

49 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติัราชการ
ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
เพ่ือจ่ายค่า 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนในการเดินทางไป
ราชการของผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา  ฯ
พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง 
และบุคคลท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มีค าสั่งให้ไป
ปฏิบติัราชการให้องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล งบประมาณ 150,000.บาท 

150,000 70,198 79,802 37 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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3.1  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

50 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติัราชการ
ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
เพ่ือจ่ายค่า 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนในการเดินทางไป
ราชการพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง 
และบุคคลท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มีค าสั่งให้ไป
ปฏิบติัราชการให้องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 
งบประมาณ 60,000.บาท 

60,000 7,706 52,294 37 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองคลงั 

51 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติัราชการ
ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
เพ่ือจ่ายค่า 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนในการเดินทางไป
ราชการพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง 
และบุคคลท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มีค าสั่งให้ไป
ปฏิบติัราชการให้องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 
งบประมาณ 30,000.บาท 

30,000 
+20,000 

29,562 20,438 38 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองการศึกษา 

52 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติัราชการ
ท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
เพ่ือจ่ายค่า 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนในการเดินทางไป
ราชการพนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง 
และบุคคลท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน มีค าสั่งให้ไป
ปฏิบติัราชการให้องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 
งบประมาณ 50,000.บาท 

50,000 1,816 48,184 38 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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3.1  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

53 ค่าจดัซ้ือพระบรมฉายาลกัษณ์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ค่าจดัซ้ือพระบรมฉายาลกัษณ์ 
งบประมาณ 100,000 บาท 

100,000 - 100,000 38 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

54 ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
(ราคากลางกระทรวง ICT)  จ  านวน  
23,000.-บาท 
2.เคร่ืองพิมพ ์( Multifunction)แบบฉีด
หมึก (Inkjet)จ  านวน 1 เคร่ือง จ านวน  
7,900.-บาท 
งบประมาณ 30,900.-บาท 

30,900 - 30,900 39 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองการศึกษา 

55 ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับ
ประมวลผล (ราคากลางกระทรวง ICT)  
จ  านวน  22,000.-บาท 
2.เคร่ืองพิมพ ์( Multifunction)แบบฉีด
หมึก (Inkjet)จ  านวน 1 เคร่ือง จ านวน 
7,900.-บาท 
งบประมาณ 29,900.-บาท 

29,900 - 29,900 39 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
แผนงานรักษา
ความสงบ 

56 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของ
พนกังานจา้ง ของอบต.เพ่ือจ่าย 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของ
พนกังานจา้ง ของอบต.   
งบประมาณ 238,329.-  บาท 

238,329 99,688 138,641 39 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

57  (ค่าจา้งเหมาแม่บา้น 
เพ่ือรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
จ านวน 1 อตัรา  เป็นเวลา 12  เดือน  ๆ ละ  
7,500 บาท  
งบประมาณ  90,000 บาท 

90,000 44,516 45,484 40 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

58 ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก 
เพ่ือดูแลความเรียบร้อย 
บริเวณ  อบต.โพนทองเช่น ท าความ
สะอาดบริเวณโดยรอบ  ตดัหญา้   
ตดัตน้ไมดู้แลสวนหยอ่ม  
จ านวน 1 อตัรา  เป็นเวลา 12  เดือน  ๆ ละ  
8,500 บาท  
งบประมาณ  102,000 บาท 
โอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ 

102,000 50,451 51,549 40 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

59 ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก1 อตัรา  
เพ่ือช่วยงานประชาสัมพนัธ์ช้ีแจงและ
อ านวยความสะอาด 
แก่ผูม้าติดต่อ  ดูแลห้องประชุมอุปกรณ์
โสตและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จ านวน 1 อตัรา  เป็นเวลา 12  เดือน  ๆ ละ  
8,500 บาท  
งบประมาณ  102,000 บาท 

102,000 50,451 51,549 41 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

60 ค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์เพ่ือจ่าย 
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ( ราคากลาง
กระทรวง ICT จ านวน 1 ชุด 
 งบประมาณ  21,000 บาท 

21,000 - 21,000 41 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองคลงั 
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3.1 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

61 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติัตามกฏกระทรวงให้บงัคบัใชผ้งั
เมืองรวมจงัหวดัชยัภูมิ พ.ศ.2558 
แก่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น  
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
และพนกังานส่วนต าบลพนกังานจา้ง  
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 - 50,000 42 รายจ่าย
ประจ าปี 2560 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมร้ือเสาธง
เดิม (ดา้นหนา้องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพนทอง 
งบประมาณ 40,000.-บาท 

40,000 - 40,000 42 รายจ่าย
ประจ าปี 2560 

กองช่าง 

63 เคร่ืองบดอดัก่ิงไม ้จ  านวน 1  เคร่ือง 
(โอนตั้งจ่ายใหม่ ) 
งบประมาณ   70,000.-บาท 

 
70,000 

 
- 

 
70,000 

 
- 

 
โอนตั้งจ่าย

ใหม่ 

 
กองช่าง 

64 เคร่ืองตบดินขนาด 5.5 แรงมา้ (เคร่ืองเบน
ซิล) (โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  21,000.-บาท 

21,000 21,000 -  
- 

 
โอนตั้งจ่าย

ใหม่ 

 
กองช่าง 

65 สว่านกระแทก  จ  านวน 1 ตวั 
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ 15,000.-บาท 

 
150,000 

 
- 
 

 
 150,000 

 
- 

 
โอนตั้งจ่าย

ใหม่ 

 
กองช่าง 

66 สว่านไฟฟ้า 450 W จ านวน 1  ตวั  
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  3,500.-บาท 

 
3,500 

 
- 

 
3,500 

 
- 

 
โอนตั้งจ่าย

ใหม่ 

 
กองช่าง 

67 สว่านไขควงไร้สาย (12 V) จ  านวน  
1 ตวั 
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  4,500.-บาท 

 
 

4,500 

 
 
- 

 
 

4,500 

 
- 

 
โอนตั้งจ่าย

ใหม่ 

 
กองช่าง 
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3.1 แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร   
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

68 นัง่ร้าน จ านวน 6 ชุด  
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  15,000.-บาท 

15,000 - 15,000 - โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

กองช่าง 

69 ลอ้วดัระยะ จ านวน 1 ชุด 
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  7,500.-บาท 

 
    7,500 

 
- 

 
7,500 

 
- 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

กองช่าง 

70 บนัไดอลูมิเนียม ขนาดสูงไม่นอ้ยกว่า 3.2 
เมตร  จ  านวน 1 ตวั  
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  8,500.-บาท 

 
 

8,500 
 

 
 
- 

 
 
8,500 

 

 
 
- 

 
โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
กองช่าง 

71 ติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บา้น 
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  400,000.-บาท 

400,000 - 400,000         -  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

   กองช่าง 

72 โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลพร้อมอุปกรณ์
ครบชุด 
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  300,000.-บาท 

300,000 - 300,000         -  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

   กองช่าง 

73 โคมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 
(โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  50,000.-บาท 

50,000 - 50,000         -  โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

   กองช่าง 
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3.2  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ  มาตรฐานการท างานสร้างทศันคตแิละค่านิยมในด้านความซ่ือสัตย์ สุจริตในการท างาน    

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมจริยธรรม  
งบประมาณ 10,000 บาท 

10,000 - 10,000 43 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ทุกส่วน 

2 โครงการจดัท าประเมินผลความพึงพอใจ 
งบประมาณ20,000 บาท 

20,000 - 20,000 43 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

3 ค่าสอบเขตท่ีดินสาธารณะ 
งบประมาณ 20,000 บาท 

20,000 - 20,000 43 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 
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3.3  แนวทางการพัฒนาข้อบัญญตั ิ แผนพัฒนา  ระบบการควบคุมภายใน และการจัดท าแผนทีภ่าษี    

ที ่ โครงการ /กจิกรรม 
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 
(-โอนลด ) 
(+โอนเพิ่ม ) 

เบิกจ่าย คงเหลอื บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

1 ค่าจดัประชุมประชาคมหมู่บา้น             
เพ่ือปรับปรุงแผนพฒันาต าบลโพนทอง 
จ านวน  12  หมู่บา้น  
งบประมาณ   20,000.- บาท   

20,000 - 20,000 44 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

2 จ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นในการ
ด าเนินการจดัท าแผนชุมชนทั้ง  12  
หมู่บา้น                                               
งบประมาณ 6,000.-บาท 

6,000 - 6,000 44 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

3 ค่าโครงการวางแผนและปรับปรุงผงัเมือง
รวม  
งบประมาณ  50,000.- บาท 

50,000 - 50,000 44 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

4 ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมสภา สัญจร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
ประจ าปี 2560 
งบประมาณ  10,000.-บาท 

10,000 - 10,000 44 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

5 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการหมู่บา้นเพ่ือจดัท า
แผนพฒันาต าบล ประจ าปี 2560) 
งบประมาณ 20,000 บาท 

20,000 - 20,000 44 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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3.4  แนวทางการพัฒนาการบริหารกจิการบ้านเมอืงทีด่ีโดยเน้นการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน    

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิ่ม ) 

เบิกจ่าย คงเหลอื บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 
หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

1 ค่าใชจ่้ายในเลือกตั้ง ของ อบต.ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก  าหนด 
งบประมาณ    40,000 บาท 

40,000 - 40,000 45 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

2 ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนศนูยข์อ้มลู
ข่าวสารอ าเภอเมืองชยัภูมิ 
งบประมาณ  25,000.-  บาท      

25,000 25,000 - 45 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

3 ค่าใชจ่้าย โครงการจดังานสร้างความรัก
ความสามคัคีของชุมชนปกป้อง สถาบนั
ชาติ  ศาสนาพระมหากษตัริย ์
งบประมาณ  50,000.-บาท 

50,000 
-35,550 

14,450 - 45 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

4 โครงการเทิดทนูพระมหากษตัริย ์“องคพ่์อ
หลวง ฯ  (โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  105,000  บาท 

 105,000 
     -76,492 

28,508 - - โอนตั้งจ่าย
ใหม่ 

ส านกัปลดั 

5 โครงการปกป้องสถาบนั  ฯ (กิจกรรม
กราบพระบรมศพ ฯ (โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ 150,450  บาท 

150,450 
 

150,000 450  โอนตั้งจ่าย
ใหม่ 

ส านกัปลดั 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน    

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวนั 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
งบประมาณ   1,420,000  บาท   

1,420,000   710,000 710,000 46 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

2  ค่าทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย   
12    หมู่บา้น 
งบประมาณ 40,000.- บาท  

40,000 - 40,000 46 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

3 อาหารเสริม(นม) โรงเรียน 5  โรงเรียน 
และโรงเรียนอนุบาลต าบลโพนทอง 
งบประมาณ   1,273,580 - บาท 

1,273,580 585,535 688,045 46 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

4 อาหารเสริม(นม) ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
งบประมาณ  529,200.–บาท 

529,200 215,390 313,810 46 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

5 ค่าจา้งเหมาในการประกอบอาหาร
กลางวนัให้กบัเด็กศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
งบประมาณ  1,512,000-บาท 

1,512,000 590,240 921,760 47 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

6 ค่าจดัจา้งในการประกอบอาหารกลางวนั
ให้กบัเด็กนกัเรียนในสังกดั 
อบต.โพนทอง 
งบประมาณ  216,000.-บาท 

216,000 133,920 82,080 47 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

7 ค่าจดัซ้ือวสัดุเก่ียวกบัการศึกษา 
งบประมาณ  30,000.- บาท 

30,000 - 30,000 47 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

8 ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งนกัศึกษา ใน
ระหว่างปิดภาคเรียนเพ่ือแกไ้ขปัญหา
ว่างงานและปัญหาสังคมขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
งบประมาณ  40,000-  บาท     

40,000 - 40,000 47 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 
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4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น      

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิ่ม ) 

เบิกจ่าย คงเหลอื บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 
หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

9 โครงการวนัเด็กแห่งชาติต าบลโพนทอง  
งบประมาณ  50,000.-บาท 

50,000 50,000 - 48 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

10 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) 
ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน 54 คนๆละ 
215 บาท (ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี  
2) 
งบประมาณ 23,220.-บาท 

23,220 - 23,220 48 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

11 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน (โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง) 
ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน 54 คนๆละ 
300 บาท  
งบประมาณ 16,200.-บาท 
 

16,200 - 16,200 48 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

12 ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง) 
ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน 54 คนๆละ 
200 บาท  
(ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี  2) 
งบประมาณ 10,800.-บาท 

10,800 - 10,800 49 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 
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4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน      

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

13 เป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหวั)
คนๆ ละ 1,700 บาท 
(ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่  2) 
ศพด.บา้นโพนทอง จ านวน 130 คน 
เป็นเงิน 221,000 บาท 
ศพด.บา้นนางเมง้ จ  านวน 70 คน 
เป็นเงิน 119,000 บาท 
ศพด.บา้นหนองหญา้รังกา จ านวน 
70 คน เป็นเงิน 119,000 บาท 
งบประมาณ  459,000.-บาท 

459,000 404,600 54,400 49 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

14 เป็นค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)คนๆ 
ละ 1,700 บาท 
โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง จ านวน 
54 คน ละ 1,700 บาท (ภาคเรียนท่ี 1 และ
ภาคเรียนท่ี  2) 
งบประมาณ 91,800.- บาท 

91,800 - 91,800 50 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

15 เป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาขา้ราชการครู
ของโรงเรียนในสังกดั 
อปท.ครู 3 คนๆ ละ 3,000 บาท 
งบประมาณ  20,000.-บาท 

20,000 - 20,000 50 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการจา้งเหมาบริการดูแลเวบ็ไซต ์
อบต. ระยะเวลา 1 ปี 
งบประมาณ  20,000.บาท 

20,000 - 20,000 50 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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 4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน      

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

17 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง 
งบประมาณ  100,000.บาท 

100,000 - 100,000 51 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

18 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง 
งบประมาณ  50,000.บาท 

50,000 - 50,000 51 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

19 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น (ระดบัสถานศึกษา โรงเรียน/ศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก 
งบประมาณ  50,000.-บาท 

50,000 - 50,000 51 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

20  ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ 
Wireless Fidelifi 
งบประมาณ 7,200.-บาท 

7,200 7,200 - 52 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

21 เป็นค่าหนงัสือเรียน  
(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) 
ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน 54 คน ๆละ 
200 บาท ต่อปี 
งบประมาณ 10,800.-บาท 

10,800 - 10,800 52 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

22 ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลโพนทอง ระบบ VDSL 50 M 
งบประมาณ 20,000.-บาท 

20,000 20,000 - 52 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 
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4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น      

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 

และทีม่า 

(-โอนลด )  
(+โอนเพ่ิม ) 

เบิกจ่าย คงเหลอื บรรจุใน 

แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

23 โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
งบประมาณ 20,000.-บาท 

20,000.- - 20,000 53 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

24 ค่าใชจ่้ายในการจดัท าศนูยก์ารเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยัในสถานศึกษาส าหรับ
เด็กปฐมวยัในสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาล  อบต.โพนทอง) แห่งละ 50,000.-
บาท 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 - 50,000 53 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

25 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงเรียน
อนุบาลต าบลโพนทอง 
งบประมาณ 15,000.-บาท 

15,000 - 15,000 53 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

26 คา่ตดิตัง้ระบบประปาและอปุกรณ์ 
โรงเรียนอนุบาลต าบลโพนทอง 
งบประมาณ 15,000.-บาท 

15,000 - 15,000 54 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

27 ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดู
งานมหกรรม 
งบประมาณ 20,000.-บาท 

20,000 - 20,000 54 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

28 ค่าใชจ่้ายในโครงการเรียนภาษาองักฤษ
ภาคฤดูร้อนกบัครูต่างชาติ 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 20,900 29,100 54 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

29 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา อปท.(โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง) 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 - 50,000 54 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 
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4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น      

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 

และทีม่า 

(-โอนลด )  
(+โอนเพ่ิม ) 

เบิกจ่าย คงเหลอื บรรจุใน 

แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

30 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย 
ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการโรงเรียน ละ 200,000.-
โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง 
งบประมาณ 200,000.-บาท 

200,000 - 200,000 55 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

31 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย 
ทุนการศึกษาส าหรับครูผูดู้แลเด็ก 
อตัราคนละ 30,000.-บาท 
จ านวน 4 อตัรา 
งบประมาณ 120,000.-บาท 

120,000 120,000 - 55 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 
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4.2  แนวทางการพัฒนาสร้างแหล่งบริการองค์ความรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพส์นบัสนุนท่ี
อ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น 12  
หมู่บา้นๆละ  1  ฉบบัๆละ 12  บาท เป็น
เวลา  365 วนั/ปี 
งบประมาณ 52,560.-บาท 

52,560 21,840 30,720 56 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองคลงั 
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 4.3  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และสืบสานการศาสนา  ศิลปะ  ประเพณ ี วฒันธรรม    
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 รายจ่ายเก่ียวกบัการการรับรองและ 
พิธีการ 
งบประมาณ  30,000.-บาท 

30,000 - 30,000 57 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

2 ค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง  ๆ  ซ่ึงเป็นวนั
ส าคญั ของทางราชการ  เช่น  วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
50,000บาท วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  วนั
แม่แห่งชาติ 50,000บาท วนัปิยะมหาราช  
20,000 บาท เป็นตน้     
งบประมาณ 120,000.- บาท 

120,000 50,220 69,780 57 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

3 ค่าจดัซ้ือพวงมาลยั 
ช่อดอกไม ้ พวงมาลา ในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น พวงมาลา วนัปิยมหาราช เป็นตน้ 
งบประมาณ  10,000.-บาท 

10,000 2,500 7,500 58 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

4 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลโพน
ทอง  560,000 บาท 
 1.)โครงการอนุรักษแ์ละสืบสานประเพณี
สงกรานต ์100,000 บาท 
 2.)โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก
ศาลเจา้พ่อพระยาแล 100,000 บาท 
 3.)งานเจา้พ่อพระยาแล ปี 2560 
60,000 บาท 
 4.)โครงการสืบสานวฒันธรรม
ประเพณี  ฮีต  12 คลอง 14  200,000  
บาท 
 5.) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุ
บ ารุงทางศาสนาและพระมหากษตัริย ์  
งบประมาณ 560,000 บาท 

560,000 460,000 100,000 58 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 
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4.3  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และสืบสานการศาสนา  ศิลปะ  ประเพณ ี วัฒนธรรม    
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 
หนา้ 

ขอ้บญัญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

5 ค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
และวฒันธรรมไทย  สถานศึกษา 4 แห่ง  
งบประมาณ 16,000.- บาท 

16,000 - 16,000 59 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

6 ค่าใช้จ่ายโครงการสอนธรรมะทุกวนั
พฤหัสบดี สถานศึกษา 4 แห่ง ๆ ละ  
งบประมาณ 16,000.- บาท 

16,000 - 16,000 59 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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4.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาภูมปัิญญาท้องถิ่น  การละเล่นดนตรี  และกฬีา   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออุปกรณ์กีฬา
สนบัสนุนศนูยกี์ฬาประจ าหมู่บา้น 
งบประมาณ 120,000.- บาท  

120,000 
-50,000 

        - 70,000 60 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 

2 เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพดา้นกีฬาส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
งบประมาณ  50,000.-บาท 

50,000 
+50,000 

42,400 57,600 60 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กอง
การศึกษา 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติสังคมและสาธารณสุข 
5.1  แนวทางการพัฒนาสร้างภูมคุ้ิมกนัทางสังคมแก่เยาวชนในสังคมให้มคุีณธรรม  จริยธรรม     

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพเยาวชน
ต าบลโพนทอง 
งบประมาณ  30,000- บาท 

30,000 - 30,000 61 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรค
เอดส์ในชุมชน 
งบประมาณ 30,000.-บาท 

30,000 - 30,000 61 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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5.2  แนวทางการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการอบรมเยาวชน/กลุ่มเส่ียง ให้
ห่างไกลยาเสพติด 
งบประมาณ 40,000.-บาท 

40,000.- - 40,000.- 62 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

2 โครงการบ าบดัฟ้ืนฟูผูเ้สพ /ผูติ้ดยาเสพติด 
ประจ าปี 2560 
งบประมาณ 35,000.-บาท 

35,000 - 35,000 62 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

3 โครงการฝึกอาชีพผูผ้า่นการบ าบดัฟ้ืนฟูผู ้
เสพ /ผูติ้ดยาเสพติดประจ าปี 2560 
งบประมาณ 25,000.-บาท 

25,000 - 25,000 62 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

 
 
5.3แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกสาธารณะให้ชุมชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย     

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

- - - - - - - - 
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 5.4  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 ค่าใชจ่้ายในการอบรมและศึกษาดูงาน 
 อปพร.อบต.โพนทอง 
งบประมาณ 180,000.- บาท 

180,000 - 180,000 63 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

2 เป็นค่าเบ้ียเล้ียง เดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการ
เดินทางไปราชการของ อปพร. 
งบประมาณ 150,000.-บาท 

150,000 123,300 26,700 63 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

3 เพ่ือจ่ายเป็นการบรรเทาสาธารณภยั  
กรณีฉุกเฉินไม่อาจคาดเดาได ้เช่น  
วาตภยั, อุทกภยั,ภยัแลง้,ภยัหนาวและ
อคัคีภยั  
งบประมาณ  150,000.-บาท 

150,000 - 150,000 64 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

4 เพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินอ่ืน ๆ 
งบประมาณ  943,443.-บาท 

943,443 
-123,000 

    596,700     223,743 64 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั  

5 ค่าจดัซ้ือวสัดุ ส าหรับศนูย ์อปพร.เช่น
เคร่ืองมือส่ือสาร 
เส้ือสะทอ้นแสง แผงกั้นจราจร  
ไฟฉาย กระบอง และ วสัดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ 
งบประมาณ 15,000.- บาท  

15,000 15,000 -              64 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

6 การจดักิจกรรมลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่เทศกาลสงกรานตแ์ละเทศกาลอ่ืน ๆ 
งบประมาณ  120,000.- บาท 

120,000 
-50,000 

   23,114 46,886 65 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

7 รายจ่ายในการจดัจราจร 
งบประมาณ  2,000.-บาท 

2,000 - 2,000 65 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

8 ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
งบประมาณ  50,000.-บาท 

50,000 
-40,408 

- 9,592 65 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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5.4  แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 
หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

9 อุปกรณ์ประจ ารถบรรทุกน ้าเอนกประสงค์
จดัซ้ือสายดบัเพลิง  
หัวฉีดดบัเพลิง ขอ้ทางแยก ขอ้ต่อ 
ประปาดบัเพลิง 
งบประมาณ 100,000.-บาท 

100,000 100,000 - 65 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

10 ไฟสามเหล่ียมจุดตรวจ 
งบประมาณ   50,000.-บาท 

50,000 50,000 - 66 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

11 ค่าจา้งเหมาบริการหน่วยกูชี้พกูภ้ยัต าบล
จ านวน  3 คน 
งบประมาณ  324,000.-บาท 

324,000 
-50,000 

108,838 165,162 66 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

12 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนั 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

50,000 - 50,000 66 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

13 วสัดุเคร่ืองแต่งกายเช่น หมวก เส้ือคลุม 
รองเทา้ ถุงมือ ส าหรับ  ดบัเพลิง และค่า
วสัดุแต่งกาย  ของอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
งบประมาณ 70,000.-บาท 

70,000 
+50,000 

79,800 40,200 66 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

14 ในการจดัซ้ือกระจกโคง้มน เพ่ือป้องกนั
และลดอุบติัเหตุ  
งบประมาณ 30,000.-บาท 

30,000 - 30,000 67 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

15 ในการจดัซ้ือสัญญาณไฟกระพริบ โซลาร์
เซลลเ์พ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน 
งบประมาณ 100,000.-บาท 

100,000 - 100,000 67 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

16 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าสู้ภยัแลง้ 
2560  (โอนตั้งจ่ายใหม่) 
งบประมาณ  16,500.-บาท 

16,500 14,400 2,100 - โอนตั้งจ่าย
ใหม่ 

ส านกัปลดั 
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5.5  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดกิารชุมชน     

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 
งบประมาณ  30,000.- บาท 

30,000.- - 30,000 68 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

2 เพ่ือเป็น ค่าใชจ่้าย 
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูพิ้การต าบล
โพนทอง 
งบประมาณ 20,000.-บาท 

20,000 - 20,000 68 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

3 จ่ายสนบัสนุนช่วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์  
ทั้ง 12 หมู่บา้น 
งบประมาณ    90,000.- บาท 

90,000 38,500 51,500 68 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

4 "เพ่ือสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนทุพพลภาพ
และผูด้อ้ยโอกาสขาดผูอุ้ปการะเล้ียงดูไม่มี
อาชีพและยากจน 
เพ่ือจ่ายสงเคราะห์เด็ก สตรี คนทุพพลภาพ
และผูด้อ้ยโอกาส ฯลฯ   
งบประมาณ  50,000.-  บาท 

50,000 - 50,000 68 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

5 ค่าใชจ่้าย 
โครงการพฒันาอาชีพ 
ให้แก่ผูด้อ้ยโอกาส 
ผูว้่างงาน และผูป้ระสบปัญหาสังคม 
งบประมาณ 20,000.-บาท 

20,000 20,000 - 68 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

6 ซ่อมแซมบา้นผูย้ากไร้ ในต าบลโพนทอง  
งบประมาณ  100,000.-บาท 

100,000 - 100,000 69 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

7 ค่าใชจ่้าย ตามโครงการบา้นทอ้งถ่ิน
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไทอ้งค์
ราชนั ราชินี)  ตั้งไว ้133,000 บาท 
งบประมาณ  133,000.-บาท 

133,000 
+72,000 

- 205,000 69 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

8 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายตุ  าบล
โพนทอง 
งบประมาณ  30,000.-บาท 

30,000 21,000 9,000 69 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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5.5  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการชุมชน     

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิ่ม ) 

เบิกจ่าย คงเหลอื บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 
หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

9 ค่าใชจ่้ายส าหรับสนบัสนุนการสร้าง
หลกัประกนัรายไดใ้ห้แก่ผูสู้งอาย ุ 
งบประมาณ 12,000,000.- บาท 

12,000,000 5,529,400 6,470,600 69 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

10 ค่าใชจ่้ายส าหรับสนบัสนุนการสวสัดิการ
ทางสังคมให้แก่ผูพ้ิการ
จ านวน  8,000,000 บาท 

8,000,000 2,856,800 5,143,200 69 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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 5.6  แนวทางการพฒันาเสริมสร้างสุขภาวะ และการออกก าลงักาย      

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1 อุดหนุนตามโครงการสนบัสนุนการ
บริการสาธารณสุขในการด าเนินงานของ
อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) 
งบประมาณ 90,000.- บาท  

90,000 - 90,000 70 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

2 ค่าจดัซ้ือแอลกอฮอล ์ออกซิเจน น ้ ายา
ต่างๆ เวชภณัฑ ์  เคมีภณัฑ ์อุปกรณ์  
ทางการแพทย ์  ถุงมือ  กระดาษกรอง 
เคร่ืองน่ึง  เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และ
การแพทย ์ฯลฯ 
เช่นทรายอะเบท เพ่ือป้องกนัลูกน ้ า 
ยงุลายไวค้อยบริการชุมชน 
งบประมาณ  100,000.-บาท 

100,000 99,600 400 70 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

3 สมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
แห่งชาติ , วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์  
, ฯลฯ    งบประมาณ 304,245.-  บาท 
 

304,245 - 304,245 71 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

4 ค่าใชจ่้ายโครงการควบคุมและก าจดัโรค
พิษสุนขับา้ 
 งบประมาณ  50,000.- บาท 

50,000 - 50,000 71 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

5 ค่าจา้งเหมาบุคคล เป็นรายเดือนเพ่ือ
ช่วยงานสาธารณสุข 
จ านวน  1  อตัรา 
งบประมาณ  102,000.-บาท 

102,000 50,451 51,549 71 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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6.  แนวทางการพัฒนา 
 6.1  แนวทางการพฒันาปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและควบคุมลมพิษ 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิม่ ) 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่
รับผิดชอบ 

1   ค่าธรรมเนียมในการท้ิงกบัเทศบาลเมือง
ชยัภูมิ       
งบประมาณ 100,000.- บาท  

100,000 - 100,000 72 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

2 ค่าจดัซ้ือถงัรองรับขยะ 
งบประมาณ 30,000.- บาท  

30,000 - 30,000 72 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

3 โครงการส่งเสริมการคดัแยกขยะและการ
ก าจดัขยะในชุมชน 
งบประมาณ  30,000.-  บาท  

30,000 30,000 - 72 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

กองช่าง 

4 ค่า  จดัซ้ือ  ถุงมือ,รองเทา้บูท๊ ,ชุดกนัฝน
,ผา้ปิดจมกูฯลฯ  ส าหรับลูกจา้งเก็บขนขยะ
มลูฝอย   งบประมาณ  30,000.-บาท 

30,000 11,510 18,490 72 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

5 ค่าจา้งเหมาคนงานคดัแยกขยะ จ านวน 1 
อตัรา เป็นเวลา 12 เดือน ๆ ละ 2,000 บาท 
งบประมาณ 24,000 บาท 

24,000 11,742 12,258 73 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

6 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่า
และหมอกควนั 
งบประมาณ 50,000 บาท 

50,000 - 50,000 73 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 
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6.2  แนวทางการพัฒนาเพิม่พืน้ที่และความอุดมสมบรูณ์ของป่า 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิ่ม ) 

เบิกจ่าย คงเหลอื บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 
หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

1 ค่าใชจ่้ายโครงการ  รักน ้ า รักป่า รักษา
แผน่ดิน" 
เพ่ือจ่ายตามโครงการ  รักน ้ า รักป่า รักษา
แผน่ดิน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเสด็จเถลิง
ถวลัยราชสมบติั ครบ 70 ปี และสมเด็จ
พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา  
งบประมาณ 50,000.- บาท 

50,000 - 50,000 74 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

 
 
6.3  แนวทางการพัฒนาแหล่งน า้ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ว      

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิ่ม ) 

เบิกจ่าย คงเหลอื บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 
หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

1 โครงการคลองสวยน ้าใสร่วมใจก าจดั
วชัพืช 
งบประมาณ 30,000.- บาท 

30,000 
-16,500 

- 13,500 75 รายจ่าย
ประจ าปี 
2560 

ส านกัปลดั 

 
 
6.4  แนวทางการพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม      

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิ่ม ) 

เบิกจ่าย คงเหลอื บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 
หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

- - - - - - - - 
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6.5  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว       
 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 
(-โอนลด )  
(+โอนเพิ่ม ) 

เบิกจ่าย คงเหลอื บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 
หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่
รับผดิชอบ 

- - - - - - - - 

 

 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 
   
ในปีงบประมาณ 2560 งบประมาณที่จดัสรรมาใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง  เป็นการจดัสรรที่ชา้  และ
งบประมาณที่จดัสรรมานอ้ยกวา่ทุกปี  

 


