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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมส่งเสริมพฒันา เพ่ือให้ผูน้  าชุมชนไดมี้ ทกุหมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 ผูท่ี้ผา่นการอบรม ผูน้ าชุมชนไดมี้ความรู้ ส านกัปลดั

ศกัยภาพผูน้ าชุมชนดา้นการ ความรู้มีประสิทธิภาพ อบต. อบต. อบต. มีความรู้ร้อยละ มีประสิทธิภาพในการจดัท าแผน
จดัท าแผนชุมชน หมูท่ี่ 6 ในการจดัท าแผนชุมชน 70 ชุมชนและผูน้ าชุมชนรู้บทบาท

และผูน้ าชุมชนรู้ ของตวัเอง
บทบาทของตวัเอง

2 โครงการอบรมเสริมความรู้แก่สมาชิก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทกุหมูบ่า้น 250,000 250,000 250,000 ผูท่ี้ผา่นการอบรม เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติั ส านกัปลดั
อปพร และไปศึกษาดูงาน ในการปฏิบติังานของ อปพร. (การด าเนินงาน อบต.) อบต. อบต. อบต. มีความรู้ร้อยละ งานของ อปพร.

70

3 โครงการแบง่แยกหมูบ่า้น เพ่ือให้การท างานของ หมูท่ี่  1,3,4,6 300,000 300,000 300,000 มีการดูแลประชา การท างานของประชาชนสะดวก อบต.โพนทอง
ประชาชนสะดวกข้ึนและมี อบต. อบต. อบต. ชนท่ีทัว่ถึงข้ึน ข้ึนและมีงบประมาณพอเพียง
งบประมาณพอเพียง

4 โครงการฝึกอบรมทีมกูชี้พกูภ้ยั เพ่ือเพ่ิม ทกัษะ ประสิทธิภาพ หน่วยกูชี้พ กูภ้ยั 150,000 150,000 150,000 ผูท่ี้ผา่นการอบรม ทีมกูชี้พ กูภ้ยัมีการด าเนินงาน ส านกัปลดั
การท างานของหน่วยกูชี้พ อบต.โพนทอง อบต. อบต. อบต. มีความรู้ร้อยละ ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน
กูภ้ยัขององคก์ารบริหาร 70
ส่วนต าบลโพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการพฒันาศกัยภาพผูน้ าหมูบ่า้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผูน้ าชุมชน,คณะท างาน 30,000 30,000 30,000 ผูท่ี้ผา่นการอบรม บคุลากรไดรั้บการพฒันาและ ส านกัปลดั

ต าบลโพนทอง ในการปฏิบติังานของ หมูบ่า้น ส.อบต.,อสม. อบต. อบต. อบต. มีความรู้ร้อยละ ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ผูน้  าชุมชน ในหมูบ่า้น 70

6 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ พนกังานส่วนการคลงั 50,000 50,000 50,000 ผูท่ี้ผา่นการอบรม บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนการคลงั
บคุลากรส่วนการคลงั ของบคุลากรดา้นการเงิน อบต. อบต. อบต. มีความรู้ร้อยละ ภาพมากข้ึน

การคลงั พสัดุ,ครุภณัฑ,์ 70
การจดัเก็บภาษี

7 โครงการรณรงคแ์กไ้ขปัญหายา เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการรณรงค์ เยาวชนต าบลโพนทอง 30,000 30,000 30,000 ผูท่ี้ผา่นการอบรม ผูท่ี้ผา่นการอบรม ส านกัปลดั
เสพติดกลุ่มเส่ียงเยาวชน แกไ้ขปัญหายาเสพติดกลุ่มเส่ียง ทั้ง 12 หมูบ่า้น อบต. อบต. อบต. มีความมีความรู้ มีความมีความรู้

เยาวชน และห่างใกลยาเสพ และห่างใกลยาเสพติด
ติด

8 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร,ส.อบต.,พนกังาน 300,000 300,000 300,000 ผูท่ี้ผา่นการอบรม บคุลากรไดรั้บการพฒันาและ ส านกัปลดั
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ ในการปฏิบติังานและ ลูกจา้ง และประชาชน อบต. อบต. อบต. มีความรู้ร้อยละ ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

การบริหารงานทอ้งถ่ิน ในต าบลโพนทอง 70

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 2
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
9 จดัซ้ือวสัดุ / ครุภณัฑ ์ท่ีใชใ้นกิจกรรม เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ วสัดุ / ครุภณัฑท่ี์ใชใ้น 300,000 300,000 300,000 การด าเนินงาน บคุลากรและองคก์รไดรั้บการ อบต.โพนทอง

ของ อบต. และพฒันาระบบสาร องคก์รและบคุลากร กิจการของอบต.  และ อบต. อบต. อบต. มีประสิทธิภาพ พฒันา และปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมี
สนเทศ พฒันาระบบสารสนเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ประสิทธิภาพ

(การด าเนินงาน อบต.) 80
10 ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือน เพ่ือเก็บแฟ้มเอกสารต่างๆ จ านวน  10  หลงั 60,000 60,000 60,000 เก็บเอกสาร เก็บเอกสาร เป็น ระเบียบ ส่วนโยธา

ในส านกังานให้เป็น อบต. อบต. อบต. เป็นระเบียบ หมวดหมู ่หาง่าย ส่วนการคลงั
ระเบียบ หมวดหมู่ ลดการสูญหาย ส านกัปลดั

ร้อยละ 70
11 เคร่ืองพิมพดี์ดแบบตั้งโตะ๊ เพ่ือใชพิ้มพง์านเอกสาร จ านวน  1  เคร่ือง 15,000 15,000 15,000 การด าเนินงาน สามารถพิมพเ์อกสารต่าง ๆ ส่วนการคลงั

ต่าง ๆ ในส านกังาน มีประสิทธิภาพ ในส านกังานไดท่ี้นอกเหนือจาก
เพ่ิมข้ึนร้อยละ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
80

12 ค่าวสัดุส านกังาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส านกังาน จ านวน  1  โครงการ 300,000 300,000 300,000 การด าเนินงาน บคุลากรและองคก์รไดรั้บการ ทกุส่วน
เช่น ค่า กระดาษ หมึก ดินสอ มีประสิทธิภาพ พฒันา และปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมี
ปากกา ไมบ้รรทดั ยางลบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ประสิทธิภาพ
คลิป เป๊ก เขม็หมดุ เทป ฯลฯ 80

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
13 เกา้อ้ีท  างานแบบลอ้เล่ือน เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 1  ตวั 2,500 2,500 2,500 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส านกัปลดั

องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน
บคุลากรร้อยละ 
70

14 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ จ านวน 1  โครงการ 100,000 100,000 100,000 พฒันาศกัยภาพ อบต.โพนทองไดรั้บ ส่วนการคลงั
และทะเบียนทรัพยสิ์น จดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน การท างานของ การพฒันาประสิทธิภาพการ

ทรัพยสิ์น บคุลากรร้อยละ บริหารงานคลงั
70

15 โครงการจดัท าประเมินผล เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจดัท า จ  านวน 1  โครงการ 20,000 20,000 20,000 บรรลุวตัถุประสงค์ มีงบประมาณในการด าเนินงาน ส านกัปลดั
ความพึงพอใจ ประเมินผลความพึงพอใจองคก์าร ของโครงการ กิจกรรมอยา่งเพียงพอ

บริหารส่วนต าบลโพนทอง ร้อยละ  80

16 จดัซ้ือเกา้อ้ี ระดบั 5 – 6 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 2  ชุด 8,000 8,000 8,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา
 นายช่างโยธา,  จพง. ธุรการ องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
17 เคร่ืองขยายเสียงกลางแจง้ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ จ านวน 1  ชุด 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 การ มีเคร่ืองเสียงในการจดักิจกรรม ส านกัปลดั

จ านวน 1 ชุด เคร่ืองขยายเสียงกลางแจง้ ด าเนินกิจกรรม ต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
จ านวน 1 ชุด เป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย
18 จดัซ้ือรถยนตก์ระบะ 4 ประตู เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ 1 คนั 830,000 830,000 830,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา

ส่วนโยธา องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน
บคุลากรร้อยละ 
70

19 จดัซ้ือกลอ้งวดัมมุ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ 1 ชุด 200,000 200,000 200,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา
องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

20 จดัซ้ือรถกระเชา้ เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้า 1 คนั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา
สาธารณะ และตดัแต่งก่ิงไม ้ การท างานของ ภาพมากข้ึน
และบริการสาธารณะอ่ืน ๆ บคุลากรร้อยละ 
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโพนทอง 70

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
21 จดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ 1 เคร่ือง 150,000 150,000 150,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา

องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน
บคุลากรร้อยละ 
70

22 จดัซ้ือรถขดุลอ้ยาง เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ 1 คนั 4,000,000 4,000,000 4,000,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา
องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

23 ชุดท างานปฏิบติังานภาคสนาม เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา
ช่างไฟฟ้า เช่น รองทา้, ถุงมือหมวด องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน
เขม็ขดันิรภยัฯ บคุลากรร้อยละ 

70
24 ก่อสร้างอาคารส านกังาน อบต. เพ่ือเป็นการก่อสร้าง 1 หลงั ######## ######## ######## มีพ้ืนท่ีใชส้อย มีท่ีท  าการอาคารส านกังานหลงัใหม่ ส่วนโยธา

(หลงัใหม่) อาคารส านกังานหลงัใหม่ ท่ีกวา้งขวางข้ึน ท่ีกวา้งขวาง  แขง็แรง เป็นสดัส่วน
และ เพียงพอส าหรับการบริการ
ประชาชนและจดัประชุม

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
25 เคร่ืองตดัหญา้ชนิดมีรถพว่ง เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ 1 เคร่ือง 250,000 250,000 250,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา

ติดรถไถ องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน
บคุลากรร้อยละ 
70

26 ติดตั้งเคร่ือง Internet WiFi เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ 1 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา
องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

27 จดัซ้ือเคร่ืองสเปยพ์น่ลา้งรถ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ 1 เคร่ือง 12,000 12,000 12,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา
องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

28 ปรับปรุงส านกังาน อบต.โพนทอง เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน  1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 ส านกังานมี บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา
องคก์รและบคุลากร สภาพท่ีสวยงาม ภาพมากข้ึน

มีงบประมาณใน
การปรับปรุง

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
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(บาท) (บาท) (บาท)
29 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างแนว เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างแนวเขต จ านวน 1 โครงการ 150,000 150,000 150,000 เพ่ิมแสงสว่าง เพ่ิมแสงสว่างในแนวเขตร้ัว อบต. ส่วนโยธา

เขตร้ัวรอบ อบต. โพนทอง ร้ัว อบต.โพนทอง ในร้ัวรอบขอบชิด เพ่ิมความปลอดภยัในชีวิต
ไดร้้อยละ 70 และทรัพยสิ์นของ อบต.

30 โครงการก่อสร้างระบบถงัส ารอง เพ่ือเก็บน ้าส ารองใชภ้ายในส านกั จ านวน 1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 มีน ้าส ารอง มีน ้าส ารองใชป้ระโยชน์ ส่วนโยธา
น ้า ภายในส านกังานองคก์าร งาน อบต.โพนทอง ช่วงบริเวณน ้า ใชป้ระโยชน์ ในส านกังาน อยา่งพอเพียง
บริหารส่วนต าบลโพนทอง ประปานอ้ย และขาดแคลน ในส านกังาน

อยา่งพอเพียง
31 จดัซ้ือกลอ้งดิจิตอล เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ 2 ตวั 60,000 60,000 60,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา

องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน
บคุลากรร้อยละ 
70

32 ซ้ือเคร่ืองฉีดน ้าส าหรับลา้งรถ เพ่ือใชส้ าหรับลา้งรถยนต์ จ  านวน 30,000 30,000 30,000 พฒันาศกัยภาพ มีการลา้งรถยนตส่์วนกลางท่ี ส านกัปลดั
ส่วนกลางของ อบต. 1 เคร่ือง การท างานของ สะดวกและสะอาดข้ึน
โพนทอง บคุลากรร้อยละ 

70
33 ซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น เพ่ือใชดู้ดฝุ่ นในอาคาร จ านวน 20,000 20,000 20,000 พฒันาศกัยภาพ สะดวกในการท าความสะอาด ส านกัปลดั

ส านกังานองคก์ารบริหาร 1 เคร่ือง การท างานของ ในท่ีท่ีไมเ่ขา้ถึงได้
ส่วนต าบลโพนทอง บคุลากรร้อยละ 

70

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
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(บาท) (บาท) (บาท)
34 ซ้ือชุดตรวจปัสสวะ เพ่ือใชส้ าหรับตรวจปัสสวะ จ านวน 30,000 30,000 30,000 สามารถตรวจ ป้องกนัมิให้ พนกังาน และเยาวชน ส านกัปลดั

พนกังาน อบต.โพนทอง 1 เคร่ือง ปัสสวะของกลุ่ม ต าบลโพนทอง ยุง่เก่ียวกบัยา
และเยาวชนต าบลโพนทอง เป้าหมายเพ่ือให้ เสพติด
เพ่ือป้องกนัและแกไ้ข บรรลุวตัถุประสงค์
ปัญหายาเสพติด โครงการ

35 จา้งเหมาบคุคลเพ่ือออกแบบในการ เพ่ือจา้งเหมาบคุคลเพ่ือ จ านวน 1  คน 100,000 100,000 100,000 บรรลุวตัถุประสงค์ มีบคุคลากรในการออก ส านกัปลดั
ปรับปรุงภูมิทศัน์หนองใหญ่ ออกแบบในการปรับปรุง ของโครงการท่ีตั้ง แบบปรับปรุงภูมิทศัน์หนองใหญ่

ภูมิทศัน์หนองใหญ่ ไว ้ร้อยละ 70

36 จดัซ้ือวสัดุ / ครุภณัฑ ์ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ วสัดุ / ครุภณัฑง์านบา้น 150,000 150,000 150,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรและองคก์รไดรั้บการ ทกุส่วน
งานบา้นงานครัว องคก์รและบคุลากร งานครัว (การด าเนินงาน การท างานของ พฒันา

อบต.) บคุลากรร้อยละ 70
37 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ รถยนต ์รถอีแต๋น รถ EMS 500,000 500,000 500,000 บรรลุวตัถุประสงค์ มีงบประมาณเพียงพอ ทกุส่วน

เช่น รถยนต ์รถอีแต๋น รถ EMS รถขยะ รถบรรทกุน ้า ของโครงการท่ีตั้ง ในการด าเนินงาน
รถขยะ รถบรรทกุน ้า เคร่ืองพิมพดี์ด เคร่ืองพิมพดี์ด ฯลฯ ไว ้ร้อยละ 70
เคร่ืองอดัส าเนา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
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(บาท) (บาท) (บาท)
38 จดัซ้ือรถยนต ์ส าหรับใชใ้นการปฏิบติั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 1) รถยนต์ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 พฒันาศกัยภาพ มีประสิทธิภาพในการปฏิบติั อบต.โพนทอง

งานและการบริการประชาชน การปฏิบติังานและการ 2) รถบสั อบต อบต อบต การท างานของ งานและการบริการประชาชน
บริการประชาชน 3) รถยนตด์บัเพลิง บคุลากรร้อยละ 

4) รถแมค็โคร 70
5) รถบรรทกุน ้า
6) รถตูเ้อนกประสงค์
(การด าเนินงาน อบต.)
7) รถจดัเก็บขยะ
8)รถปัดกวาดถนน

39 จดัซ้ือรถบรรทกุน ้าเอนกประสงค์
เพ่ือแกปั้ญหาภยัแลง้และ         สา
ธารณภยั

เพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้
และงานบรรเทาสาธารณภยั

จ านวน 1 คนั 300,0000 300,0000 300,0000 ร้อยละ60 ของ
ประชาชนไดรั้บ
บริการอยา่ง
เพียงพอและทัว่ถึง

ประชาชนไดรั้บการบริการ
อยา่งทัว่ถึงและเพียงพอมากข้ึน
ในดา้นการแกไ้ขปัญหาภยัแลง้
และการบรรเทาสาธารณภยั

อบต.โพนทอง

40 โครงการสนบัสนุนกีฬา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ผูบ้ริหาร,ส.อบต., 50,000 50,000 50,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ บคุลากรไดรั้บการพฒันาและปฏิบติัอบต.โพนทอง
อบต.สมัพนัธ์ ในการปฏิบติัร่วมกนั พนกังานและลูกจา้ง อบต. อบต. อบต. การท างานร่วมกนั หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(การด าเนินงาน อบต.) ร้อยละ 70

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
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(บาท) (บาท) (บาท)
41 โครงการศึกษาระดบัปริญญาตรี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ผูบ้ริหาร,ส.อบต.,พนกังาน 300,000 300,000 300,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรไดรั้บการพฒันาและ อบต.โพนทอง

ของพนกังาน ฯ ปฏิบติังานและการบริหาร และลูกจา้ง อบต. อบต. อบต. การท างานของ ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
งานทอ้งถ่ิน (การด าเนินงาน อบต.) บคุลากรร้อยละ 

70
42 โครงการศึกษาระดบัปริญญาโท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน ผูบ้ริหาร,ส.อบต., 300,000 300,000 300,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรไดรั้บการพฒันาและ อบต.โพนทอง

ของพนกังานฯ การปฏิบติังานและการ พนกังานและลูกจา้ง อบต. อบต. อบต. การท างานของ ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
บริหารงานทอ้งถ่ิน (การด าเนินงาน อบต.) บคุลากรร้อยละ 

70
43 รายจ่ายต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง รักษา พฒันางานบริหารและ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 พฒันาศกัยภาพ อบต.ให้บริการประชาชนอยา่งมี อบต.โพนทอง

ค่าบริการ,ค่ารับรอง บริการของอบต. อบต. อบต. อบต. การท างานของ ประสิทธิภาพ
(การด าเนินงาน อบต. บคุลากรร้อยละ 

70
44 จดัซ้ือวสัดุ/ครุภณัฑท่ี์ใชใ้น เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ  -วสัดุ/ครุภณัฑท่ี์ใชใ้น 500,000 500,000 500,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรและองคก์รไดรั้บการพฒันา อบต.โพนทอง

กิจการของ อบต. และ องคก์รและบคุลากร กิจการของ อบต. อบต. อบต. อบต. การท างานของ และปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิ
พฒันาระบบสารสนเทศ - พฒันาระบบสารสนเทศ บคุลากรร้อยละ ภาพ

70
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
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ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
45 โครงการอบรมจริยธรรม เพ่ือให้ผูบ้ริหารพนกังาน ผูบ้ริหาร,พนกังาน,สมาชิก 10,000 10,000 10,000 เพ่ิมประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารพนกังานและสมาชิกอบต อบต.โพนทอง

(ผูบ้ริหาร,พนกังาน,สมาชิก) และสมาชิก อบต.มีจริยธรรม อบต.โพนทอง อบต. อบต. อบต. การท างานร่วมกนั .มีจริยธรรมคุณธรรมในการท างาน
คุณธรรมในการท างาน (การด าเนินงาน อบต.) ร้อยละ 70

46 โครงการค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรม เพ่ือเป็นค่าเบ้ียประชุมของ คณะกรรมการพฒันาต าบล 30,000 30,000 30,000 พฒันาศกัยภาพ คณะกรรมการพฒันาต าบลโพนทอง ส านกัปลดั
การพฒันาต าบลโพนทอง คณะกรรมการพฒันาต าบล โพนทอง อบต. อบต. อบต. การท างานของ มีค่าพาหนะในการเดินทาง

โพนทอง (การด าเนินงาน อบต.) คณะกรรมการ เขา้ร่วมประชุม
ร้อยละ 70

47 โครงการติดตั้งป้าย LED ของ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ ท่ีท าการ อบต.โพนทอง 200,000 200,000 200,000 มีป้ายเพ่ือบง่บอก อบต.โพนทองมีป้ายสญัลกัษต่์าง ๆ อบต.โพนทอง
อบต.โพนทอง จดัท าป้ายต่าง ๆ อบต. อบต. อบต. ถึงสถานท่ีของ ท่ีชดัเจนและสวยงาม

ของอบต.โพนทอง อบต.ท่ีชดัเจนข้ึน

48 ติดตั้งระบบ เซิฟเวอร์คอมพิวเตอร์ เพ่ือประโยชน์ในการใช้ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000 50,000 การท างานมี การท างานมีประสิทธิภาพ อบต.โพนทอง
ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล ไฟน์งานร่วมกนั และทรัพยา ในส านกังาน อบต. ประสิทธิภาพ คน้ไฟน์งานขอ้มลูไดง่้ายข้ึน
โพนทอง กรต่าง ๆ ร่วมกนัเป็นระบบ โพนทอง คน้ไฟน์งาน

เน็ตเวิร์ก แทนท่ีจะเก็บไว้ ขอ้มลูไดง่้ายข้ึน
ในฮาร์ดิส์ของสถานีงานแต่ละเคร่ือง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 12
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
49 โคงการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีท  าการอบต.โพนทอง 100,000 100,000 100,000 การท างานมี การท างานมีประสิทธิภาพ อบต.โพนทอง

แมข่่าย และวางระบบภายใน แมข่่าย และวางระบบภายใน ประสิทธิภาพ คน้ไฟน์งานขอ้มลูไดง่้ายข้ึน
อบต.โพนทอง อบต.โพนทอง คน้ไฟน์งาน

ขอ้มลูไดง่้ายข้ึน
50 ติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าภายใน เพ่ือติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า ท่ีท าการอบต.โพนทอง 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟ้าเพียงพอ มีไฟฟ้าเพียงพอส าหรับการ อบต.โพนทอง

ส านกังาน อบต.โพนทอง อบต.โพนทอง จ านวน 1 โครงการ ส าหรับการใชง้าน ใชง้านในส านกังาน
ในส านกังาน

51 ปรับปรุงสายไฟฟ้าในส านกังาน เพ่ือปรับปรุงสายไฟฟ้า ท่ีท าการอบต.โพนทอง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มีความ มีความปลอดภยัเพ่ิมความมัน่คง อบต.โพนทอง
อบต.โพนทอง ภายในส านกังาน อบต. จ านวน 1 โครงการ ปลอดภยัเพ่ิม แขง็แรงและประสิทธิภาพใน

โพนทอง ประสิทธิภาพ การจ่ายไฟ
ในการจ่ายไฟมากข้ึน

52 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ส านกัปลดั

เพ่ือพฒันาศกัยภาพขององคก์รและ
บคุลากร

ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิด
แขวน(มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด 30,000 บี
ทีย ูราคา 37,000 บาท 

จ านวน 2 เคร่ือง

74,000 74,000 74,000 พฒันาศกัยภาพ
การท างานของ
บคุลากรร้อยละ 70

บคุลากรมีการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 13
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
53 ค่ารับรองและพิธีการ เพ่ือจ่ายเป็นค่า รับรองจดังานต่างๆ จ านวน 1  โครงการ 120,000 120,000 120,000 มีงบประมาณเพียง มีงบประมาณเพียงพอส าหรับ ส านกัปลดั

ซ่ึงเป็นวนัส าคญัของทางราชการ พอในการด าเนิน รับรองการจดังานพิธีการต่างๆ
 - วนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท กิจกรรม ร้อยละ ท าให้การด าเนินงานเป็นไป
สมเด็จพระเจา้อยูห่วั ฯ 50,000 บาท 80 สามารถบรรลุ ดว้ยความเรียบร้อย
 - เฉลิมพระชนมพรรษาวนัแมแ่ห่ง วตัถุประสงค์
ชาติ 50,000 บาท ท่ีตั้งไว้
 - วนัปิยะมหาราช ฯลฯ รวมถึง
รายจ่ายเก่ียวกบัการตอ้นรับบคุคล
หรือคณะรับรองและค่าบริการอ่ืนๆ 
รวมถึงค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการตอ้นรับ
บคุคลหรือคณะบคุคลค่าเล้ียง
ในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน เป็นตน้
20,000 บาท

54 โครงการศึกษาดูงานเจา้หนา้ท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เจา้หนา้ท่ี อบต. 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ อบต.โพนทอง
อบต.ผูน้ าหมูบ่า้น ในการปฏิบติังานของ ผูน้ าหมูบ่า้น ของผูท่ี้ผา่นการ ในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ี อบต.และผูน้ า อบรมมีความรู้ เจา้หนา้ท่ี อบต.และผูน้ า
หมูบ่า้น หมูบ่า้น

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
55 โครงการจา้งเหมาบริการดูแล เพ่ือจา้งเหมาบริการ จ านวน 1 โครงการ 8,400 8,400 8,400 ร้อยละ 80 มีขอ้มลูต าบลท่ีเป็นปัจจุบนั อบต.โพนทอง

เวบ็ไซต ์อบต.โพนทอง ดูแลเวบ็ไซต์ อบต.โพนทอง ตรวจสอบได้
มีขอ้มลูท่ีเป็น
ปัจจุบนั

56 ค่าต่อสญัญาเวป็ไซตแ์ละค่าเช่าโดเมน เพ่ือต่อสญัญาเวบ็ไซตแ์ละเช่าค่า
โดเมน

จ านวน 1 โครงการ 7,000 7,000 7,000
ร้อยละ 80 อบต.
โพนทองมีขอ้มลู
ท่ีเป็นปัจจุบนั

มีขอ้มลูท่ีเป็นปัจจุบนัตรวจสอบ
ได้

อบต.โพนทอง

57 โครงการจา้งเหมาบคุคล เพ่ือจา้งเหมาบคุคล จ านวน 1 โครงการ 78,000 78,000 78,000 ร้อยละ 80ของ มีผูช่้วยงานสาธารณสุข อบต.โพนทอง
เพ่ือช่วยงานสาธารณสุข เพ่ือช่วยงานสาธารณสุข งานสาธารณสุข เพ่ือปฏิบติังานสาธารณสุข

มีความส าเร็จ ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน
58 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังาน เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จอขนาดไมน่อ้ยกว่า 16,000 16,000 16,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนสาธารณสุข

(ราคากลางกระทรวง ICT) องคก์รและบคุลากร 18.5 น้ิว การท างานของ ภาพมากข้ึน
จ านวน 1 เคร่ือง บคุลากรร้อยละ 

70

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

59 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับ
งานส านกังาน ส่วนการคลงั

เพ่ือพฒันาศกัยภาพขององคก์รและ
บคุลากร

มีหน่วยประมวลผลกลาง
 (CPU) ไมน่อ้ยกว่า 2 
แกนหลกั (2 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหน่ึง หรือดีกว่า

16,000 16,000 16,000 พฒันาศกัยภาพ
การท างานของ
บคุลากรร้อยละ 70

บคุลากรมีการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

อบต.โพนทอง

60 เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก  Multifunction เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 1 เคร่ือง 7,600 7,600 7,600 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนสาธารณสุข
แบบฉีดหมึก (Injet) ราคา องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

61 เกา้อ้ีท  างานแบบลอ้เล่ือน 1 ตวั เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 1 ตวั 2,500 2,500 2,500 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส านกัปลดั
องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

62 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ือง เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 2 ตวั 65,000 65,000 65,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส านกัปลดั
ปร้ินเตอร์เลเซอร์ขาวด า องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน
จ านวน 2  ชุด บคุลากรร้อยละ 

70

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
63 เคร่ืองปรินเตอร์สี จ  านวน 1 เคร่ือง เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 2 ตวั 5,000 5,000 5,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส านกัปลดั

องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน
บคุลากรร้อยละ 
70

64 จดัซ้ือโตะ๊ เกา้อ้ี ท  างานระดบั  3 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 5 ชุด 25,000 25,000 25,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนการศึกษา
องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

65 จดัซ้ือโตะ๊ เกา้อ้ี ท  างานระดบั  5 เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 1 ชุด 8,000 8,000 8,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนการศึกษา
องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

66 เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก  Multifunction เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 1 เคร่ือง 7,600 7,600 7,600 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส านกัปลดั
แบบฉีดหมึก (Injet) ราคา องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

67 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านกังาน เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 1 เคร่ือง 23,000 23,000 23,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส านกัปลดั
(ราคากลางกระทรวง ICT) องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 70

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 17
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
68 กลอ้งดิจิตอล ขนาดความละเอียด เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 1 เคร่ือง 12,000 12,000 12,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนการศึกษา

ไมน่อ้ยกว่า 12 ลา้นพิกเซล องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน
บคุลากรร้อยละ 
70

69 โครงการจดัท าประเมินผลความ เพ่ือตั้งจ่ายค่าจา้งเหมาในการ จ านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 ไดข้อ้มลูใน อบต.โพนทองไดรั้บการประเมิน ส านกัปลดั
พึงพอใจ จดัท าประเมินผลความพึง การประเมินท่ี ผลความพึงพอใจในการปฏิบติั

พอใจในการปฏิบติังาน เป็นกลาง งานท่ีเป็นกลางและเช่ือถือได้
ของ อบต.

70 โครงการทนุการศึกษาของบคุลากร เพ่ือตั้งจ่ายตามโครงการ จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ บคุลากร ของ อบต.โพนทอง อบต.โพนทอง
อบต.โพนทอง ทนุการศึกษาของบคุลากร บคุลากรไดรั้บ ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการ

อบต.โพนทอง การสนบัสนุน ศึกษา
ทางการศึกษา

71 ค่าท าประกนั พ.ร.บ.รถยนต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าท าประกนั พ.ร.บ. รถยนตส่์วนกลางรถจกัร 35,000 35,000 35,000 มีงบประมาณใน มีงบประมาณในการด าเนิน ส านกัปลดั
รถยนตส่์วนกลางรถจกัรยานยนต์ ยานยนตข์อง การด าเนินกิจกรรม กิจกรรมอยา่งเพียงพอ
ของ อบต.โพนทอง อบต.โพนทอง อยา่งเพียงพอ

72 ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้พวงมาลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือพวงมาลยั จ านวน 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 มีงบประมาณใน มีงบประมาณในการด าเนิน ส านกัปลดั
ช่อดอกไม ้พวงมาลา ในโอกาส การด าเนินกิจกรรม กิจกรรมอยา่งเพียงพอ
ต่าง ๆ เช่น พวงมาลา อยา่งเพียงพอ
วนัปิยมหาราช เป็นตน้

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 18
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
73 ถงัเก็บน ้าแบบไฟเบอร์กลาส เพ่ือจดัซ้ือถงัเก็บน ้าแบบ จ านวน 1 ถงั 30,000 30,000 30,000 กกัเก็บน ้าเพ่ือ กกัเก็บน ้าเพ่ือใชป้ระโยชน์ ส่วนโยธา

ขนาด 2,000 ลิตร ไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ใชป้ระโยชน์
ลิตร ไดร้้อยละ 60  

74 เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ขาวด า เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน 2 เคร่ือง 8,000 8,000 8,000 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา
องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

75 เทปวดัระยะ ขนาดกวา้ง 13 ม. เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ จ านวน  2  มว้น 7,500 7,500 7,500 พฒันาศกัยภาพ บคุลากรมีการท างานท่ีมีประสิทธิ ส่วนโยธา
องคก์รและบคุลากร การท างานของ ภาพมากข้ึน

บคุลากรร้อยละ 
70

76 เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ ขาวด า 
จ  านวน 2 เคร่ือง

พฒันาศกัยภาพองคก์รและบคุลากร
ให้มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
10,000 บาท

20,000 20,000 20,000 พฒันาศกัยภาพ
การท างานของ
บคุลากรร้อยละ 70

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนการคลงั

งบประมาณและท่ีผา่นมา

หนา้ท่ี 19
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

77 เคร่ืองพิมพดี์ด แบบตั้งโตะ๊ จ  านวน 1
 เคร่ือง

พฒันาศกัยภาพองคก์รและบคุลากร
ให้มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ

จ านวน 1 เคร่ือง 15,000 15,000 15,000 พฒันาศกัยภาพ
การท างานของ
บคุลากรร้อยละ 70

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนการคลงั

78 จา้งเหมาบคุคลภายนอกต าแหน่ง
แมบ่า้น จ านวน 1 ต าแหน่ง

เพ่ือจา้งเหมาบคุคลภายนอก
ต าแหน่งแมบ่า้น ในการดูแลรักษา
ความสะอาดในส านกังาน

จ านวน1 ต าแหน่ง 78,000 78,000 78,000
บริเวณส านกังาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน่าอยู่

บริเวณส านกังานมีความสะอาด
เรียบร้อย

ส านกัปลดั

79 จา้งเหมาบคุคลภายนอกต าแหน่ง
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณ 
อบต.

เพ่ือจา้งเหมาบคุคลภายนอก
ต าแหน่งดูแลความสะอาด บริเวณ 
อบต.ให้สะอาดเรียบร้อยน่าอยู่

จ  านวน1 ต าแหน่ง 78,000 78,000 78,000
บริเวณส านกังาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน่าอยู่

บริเวณส านกังานมีความสะอาด
เรียบร้อย

ส านกัปลดั

80 จา้งเหมาบคุคลภายนอกต าแหน่ง
ช่วยงานประชาสมัพนัธ์ช้ีแจง

เพ่ือจา้งเหมาบคุคลภายนอก
ต าแหน่งช่วยงานประชาสมัพนัธ์
ช้ีแจงขอ้มลูข่าวสาร อบต.

จ านวน1 ต าแหน่ง 78,000 78,000 78,000 ประชาชนรับรู้
ขอ้มลูข่าวสาร 
อบต.มากข้ึน

ประชาชนรับรู้ขอ้มลูข่าวสาร 
อบต.มากข้ึน

ส านกัปลดั

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

81 เคร่ืองตดัหญา้ เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ จ  านวน 2 
เคร่ือง

จ านวน 2 เคร่ือง 20,000 20,000 20,000
บริเวณส านกังาน
มีความสะอาด
เรียบร้อยน่าอยู่

บริเวณส านกังานมีความสะอาด
เรียบร้อย

ส่วนโยธา

82 โครงการต่อเติมอาคารขา้งห้องผลิต
น ้ามนัไบโอดีเซล

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการต่อ
เติมอาคารขา้งห้องผลิตน ้ามนัไบโอ
ดีเซล

โดยท าการต่อเติมอาคาร
 ขนาดกวา้ง 8 เมตร ลึก 6

 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไมน่อ้ยกว่า 

48 ตารางเมตร

100,000 100,000 100,000 มีอาคาร
เอนกประสงค์
ส าหรับใช้
ประโยชน์ในการ
จดัท ากิจกรรม
ต่าง ๆไดม้ากข้ึน

มีอาคารเอนกประสงคส์ าหรับ
ใชป้ระโยชน์ในการจดัท า
กิจกรรมต่าง ๆไดม้ากข้ึน

ส่วนโยธา

83 โครงการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพ
ของคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
พนกังานส่วนต าบล พนกังานครู 
ลูกจา้งประจ า

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของคณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานครู ลูกจา้งประจ า

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานครู 
ลูกจา้งประจ า อบต.
โพนทอง

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของผู ้
ท่ีผา่นการอบรม
มีความรู้และมี
ประสิทธิภาพใน
การท างานมากข้ึน

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังาน
ส่วนต าบล พนกังานครู 
ลูกจา้งประจ า อบต.โพนทอง มี
การด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

ส ำนักปลดั

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

84 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการของ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ฯ พนกังาน
ส่วนต าบลพนกังานจา้ง และบคุคล
ท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีค  าสัง่ให้ไป
ปฎิบติัราชการให้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล

บริหาร สมาชิกสภา ฯ 
พนกังานส่วนต าบล

พนกังานจา้ง และบคุคล
ท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมี
ค  าสัง่ให้ไปปฎิบติั
ราชการให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบล

300,000 300,000 300,000 มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับ
เป็นค่าใชจ่้ายใน
การเดินทางไป
ปฏิบติัราชการ

มีงบประมาณเพียงพอส าหรับ
เป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ปฏิบติัราชการ

ทกุส่วน

85 ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์ แก่ อปท.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็นประโยชน์ แก่ อปท.
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานเลือกตั้ง
และจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษส าหรับ
พนกังานส่วนต าบล และพนกังาน
จา้ง

พนกังานส่วนต าบล 
และพนกังานจา้ง อบต.
โพนทอง

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
พนกังานมีขวญั
และก าลงัใจใน
การปฏิบติังาน

พนกังานมีขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังาน

ทกุส่วน

86 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

พนกังานส่วนต าบล 
และพนกังานจา้ง อบต.
โพนทอง

60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ
พนกังานมีขวญั
และก าลงัใจใน
การปฏิบติังาน

พนกังานมีขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังาน

ทกุส่วน

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
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(บาท) (บาท) (บาท)

87 ค่าเช่าบา้น เพ่ือจ่ายเป็นเงิน ค่าเช่าบา้น,เช่าซ้ือ
บา้น ของพนกังานส่วนต าบล

พนกังานส่วนต าบล 
อบต.โพนทอง

55,000 55,000 55,000 พนกังานส่วน
ต าบลไดรั้บสิทธิ
สวสัดิการตาม
สิทธิ

พนกังานส่วนต าบลไดรั้บสิทธิ
สวสัดิการประเภทค่าเช่าบา้น
ตามสิทธิและเป็นไปตาม
ระเบียบท่ีถูกตอ้ง

ส่วนโยธา

88 ค่าเช่าบา้น เพ่ือจ่ายเป็นเงิน ค่าเช่าบา้น,เช่าซ้ือ พนกังานส่วนต าบล 72,000 72,000 72,000 พนกังานส่วน พนกังานส่วนต าบลไดรั้บ ส านกัปลดั
บา้น ของพนกังานส่วนต าบล อบต.โพนทอง ต าบลไดรั้บ สิทธิสวสัดิการประเภทค่าเช่า

สิทธิสวสัดิการ บา้นตามสิทธิและเป็นไปตาม
ตามสิทธิ ระเบียบท่ีถูกตอ้ง

89 ค่าเช่าบา้น เพ่ือจ่ายเป็นเงิน ค่าเช่าบา้น,เช่าซ้ือ พนกังานส่วนต าบล 36,000 36,000 36,000 พนกังานส่วน พนกังานส่วนต าบลไดรั้บ ส่วนการศึกษา
บา้น ของพนกังานส่วนต าบล อบต.โพนทอง ต าบลไดรั้บ สิทธิสวสัดิการประเภทค่าเช่า

สิทธิสวสัดิการ บา้นตามสิทธิและเป็นไปตาม
ตามสิทธิ ระเบียบท่ีถูกตอ้ง

90 ค่าเช่าบา้น เพ่ือจ่ายเป็นเงิน ค่าเช่าบา้น,เช่าซ้ือ พนกังานส่วนต าบล 10,000 10,000 10,000 พนกังานส่วน พนกังานส่วนต าบลไดรั้บ ส่วนการคลงั
บา้น ของพนกังานส่วนต าบล อบต.โพนทอง ต าบลไดรั้บ สิทธิสวสัดิการประเภทค่าเช่า

สิทธิสวสัดิการ บา้นตามสิทธิและเป็นไปตาม
ตามสิทธิ ระเบียบท่ีถูกตอ้ง

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
91 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือบตุรของ พนกังานส่วนต าบล 100,000 100,000 100,000 พนกังานส่วน พนกังานส่วนต าบลไดรั้บ ทกุส่วน

ผูท่ี้มีสิทธิเบิกไดต้ามระเบียบ อบต.โพนทอง ต าบลไดรั้บ สิทธิสวสัดิการประเภทเงิน
สิทธิสวสัดิการ ช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ตามสิทธิ ตามสิทธิพึงมีพึงได้

92 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เขม็ขดั รัดสาย ใชใ้นส านกังาน 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ  80  มีวสัดุ มีงบประมาณเพียงพอในการ ทกุส่วน
ไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า อบต.โพนทอง ไฟฟ้าและวิทยุ จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ล าโพง และการด าเนิน เพ่ือใชใ้นส านกังาน
ฯลฯ ท่ีเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ
93 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่า แบตเตอร่ี  ตลบัลูกปืน รถยนตส่์วนกลาง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 มีวสัดุ มีงบประมาณเพียงพอในการ ทกุส่วน

น ้ามนัเบรคค่ายางนอก ยางใน หมอ้ อบต.โพนทอง ยานพาหนะและ ในการจดัซ้ือ แบตเตอร่ี ตลบัลูกปืน
น ้ามนัรถยนต ์เบาะรถยนต ์ฟิลม์กรอง ขนส่งและการ น ้ามนัเบรค ค่ายางนอก ยางใน
แสง เขม็ขดันิรภยั ด าเนินงานท่ีเพียง หมอ้  น ้ามนัรถยนต ์ ฯลฯ

พอและมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
94 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเบนซิน ดีเซล รถยนต ์จกัรยานยนต ์ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 มี มีงบประมาณเพียงพอในการ ทกุส่วน

น ้ามนัก๊าด น ้ามนัเตา ถ่าน ก๊าซ แก๊ส เคร่ืองตดัหญา้ เคร่ือง การด าเนินงาน จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
หุงตม้ น ้ามนัจารบี น ้ามนัเคร่ือง ฯลฯ สูบน ้า,เคร่ืองพน่ ท่ีมีประสิทธิภาพ ในส านกังาน

หมอกควนั
อบต.โพนทอง

95 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ใชใ้นการโฆษณา 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี มีงบประมาณเพียงพอในการ ทกุส่วน
พูก่นัและสี ฟล์ิม เมมโมร่ีการ์ด ฟิลม์ และเผยแพร่ การด าเนินงาน โฆษณาและเผยแพร่กิจกรรม
สไลด ์ แถบบนัทึกเสียงและภาพ กิจกรรมขององค์ ท่ีมีประสิทธิภาพ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
รูปสีหรือขาวด าท่ีไดจ้ากการอดัขยาย การบริหารส่วนต าบล โพนทอง
ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกลอ้ง ขาตั้ง โพนทอง
เขียนภาพ เลนส์ซูม เคร่ืองกรอเทป 
กระเป๋า ฯลฯ

96 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ ถุงมือ ส าหรับลูกจา้ง 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 มี มีงบประมาณเพียงพอ ส านกัปลดั
รองเทา้บูท๊ ชุดกนัฝน ผา้ปิดจมกู เก็บขนขยะมลูฝอย การด าเนินงาน ในการจดัซ้ือถุงมือ  รองเทา้บูท๊
ส าหรับลูกจา้งเก็บขนขยะมลูฝอย อบต.โพนทอง ท่ีมีประสิทธิภาพ ชุดกนัฝน  ผา้ปิดจมกู
ของ อบต.โพนทอง

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
97 วสัดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บนัทึกขอ้มลู เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี มีงบประมาณเพียงพอ ทกุส่วน

ตลบัผงหมึก หมึกเคร่ืองพิมพ ์ ในส านกังาน การด าเนินงาน ในการจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์
แผน่กรองแสง  กระดาษต่อเน่ือง อบต.โพนทอง ท่ีมีประสิทธิภาพ การท างานมีประสิทธิภาพ
สายเคเบิล้ แป้นพิมพ ์เมมโมร่ีชิป
เมาส์เมนบอร์ด  แผน่ดิสก ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ ท่ีมีราคา
หน่วยหน่ึง ไมเ่กิน 20,000 บาท

98 วสัดุอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์น ้า -ไฟฟ้า วสัดุ อ่ืน ๆ 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 80 มี มีงบประมาณเพียงพอ ส านกัปลดั
ตะแกรงกนัสวะ หวัเช่ือมแก๊สหวั ในส านกังาน การด าเนินงาน ในการจดัซ้ือวสัดุอ่ืน ๆ
วาลว์เปิด -ปิด แก๊ส ฯลฯ อบต.โพนทอง ท่ีมีประสิทธิภาพ การท างานมีประสิทธิภาพ

99 ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภค 503,000 503,000 503,000 ร้อยละ 80 มี มีงบประมาณเพียงพอ ส านกัปลดั
เช่น  ค่าไฟฟ้า ,ค่าน ้าประปา ในส านกังาน การด าเนินงาน ในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ค่าน ้าบาดาล ,ค่าบริการโทรศพัท์ อบต.โพนทอง ท่ีมีประสิทธิภาพ
ค่าไปรษณีย ์,ค่าบริการส่ือสาร
โทรคมนาคม

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
100 ค่าสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ศพด.โพนทอง 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 มี มีงบประมาณเพียงพอ ส่วนการศึกษา

เช่น  ค่าไฟฟ้า ,ค่าน ้าประปา ศพด.บา้นนางเมง้ การด าเนินงาน ในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค
ค่าน ้าบาดาล ศพด.บา้นหนองหญา้รังกา ท่ีมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนอนุบาล
อบต.โพนทอง

101 ค่าวสัดุอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพ์ ทั้ง 12 หมูบ่า้น 52,560 52,560 52,560 ร้อยละ 70 ประชาชนในต าบลสามารถเขา้ ส่วนการคลงั
สนบัสนุนท่ีอ่านหนงัสือพิมพ์ ในต าบลโพนทอง ของประชาชน ถึงขอ้มลูข่าวารมากข้ึน
ประจ าหมูบ่า้น 12 หมูบ่า้น ไดรั้บขอ้มลู

ข่าวสารมากข้ึน
102 เคร่ืองท าลายเอกสาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ จ านวน 1 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 สามารถท าลายเอกสารท่ีไม่ ส่วนการคลงั

จดัซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร สามารถคน้หา ใชแ้ลว้ท าให้การจดัเก็บเอกสาร
เอกสารไดง่้าย เป็นหมวดหมูแ่ละเป็นระเบียบ

ข้ึน ข้ึน
103 อุปกรณ์ประจ ารถบรรทกุน ้าเอนก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ สายดบัเพลิง รถบรรทกุน ้าเอนก 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 มี มีงบประมาณเพียงพอ ส านกัปลดั

ประสงค์ หวัฉีดดบัเพลิง ขอ้ทางแยก ประสงค ์ของ อบต. การด าเนินงาน ส าหรับจดัซ้ืออุปกรณ์ประจ า
ขอ้ต่อประปาดบัเพลิง โพนทอง ท่ีมีประสิทธิภาพ รถบรรทกุน ้าเอนกประสงค์

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
104 แผงกั้นจราจรไฟสามเหล่ียม เพ่ือเป็นค่าจดัหาแผงกั้นจราจร จ านวน 2 ชุด 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มี สนบัสนุนการท างานของ ส านกัปลดั

กระพริบ สามเหล่ียมไฟกระพริบ การด าเนินงาน อปพร.อบต.โพนทอง 
ท่ีมีประสิทธิภาพ การท างานมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน
105 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายการโฆษณา จ านวน 1  โครงการ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 มี มีงบประมาณเพียงพอ ทกุส่วน

และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจา้งเหมา และเผยแพร่  กิจกรรมอ่ืนๆท่ี การด าเนินงาน ในการด าเนินงานดา้นโฆษณา
บริการ,ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือ เก่ียวขอ้งในอบต.โพนทอง ท่ีมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ การด าเนินงาน
หรือเขา้ปกหนงัสือ ค่าซกัฟอก ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ค่าก าจดัส่ิงปฏิกูล ค่ารับวารสารและ มีประสิทธิภาพ
ส่ิงพิมพ,์ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินคดีตามค าพิพากษา
ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าติดตั้งโทรศพัท์
ค่าติดตั้งเคร่ืองรับสญัญาณต่าง ๆ

106 โครงการจา้งเหมาจดัตั้งศูนย์ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ จ านวน 1  โครงการ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล ส่วนการศึกษา
อินเตอร์เน็ต และบริการเช่ือมต่อ จา้งเหมาจดัตั้งศูนยอิ์นเตอร์เน็ต ประชาชนได้ โพนทองเขา้ถึงการบริการ
อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย และบริการเช่ือมต่อ อินเตอร์เน็ต รับบริการ อินเตอร์เน็ตความเร็วมากข้ึน

แบบไร้สาย อินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
107 ค่ารับรองและพิธีการ เพ่ือจ่ายเป็นค่า รับรองจดังานต่างๆ ส่วนการศึกษา 20,000 20,000 20,000 มีงบประมาณเพียง มีงบประมาณเพียงพอส าหรับ ส่วนการ

ซ่ึงเป็นวนัส าคญัของทางราชการ ศพด.โพนทอง พอในการด าเนิน รับรองการจดังานพิธีการต่างๆ ศึกษา
ศพด.นางเมง้ กิจกรรม ร้อยละ ท าให้การด าเนินงานเป็นไป

ศพด.หนองหญา้รังกา 80 สามารถบรรลุ ดว้ยความเรียบร้อย
โรงเรียนอนุบาล วตัถุประสงค์
อบต.โพนทอง ท่ีตั้งไว้

108 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ ใชใ้นส่วนโยธา 144,000 144,000 144,000 ร้อยละ 70 มีงบประมาณเพียงพอในการ ส่วนโยธา
1.ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน, อบต.โพนทอง ท าให้การด าเนิน ให้ไดม้าซ่ึงบริการ
ค่าจา้งเหมาบริการ   70,000  บาท กิจกรรมมีประ
2.ค่าจา้งเหมาบคุคลภายนอกดูแล สิทธิภาพ
รักษาทรัพยสิ์นระบบประปาหมูบ่า้น  
54,000 บาท
3. ค่าสอบเขตท่ีดิน  20,000  บาท

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
109 โครงการปรับปรุงผงัเมืองรวม เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 มีงบประมาณเพียงพอในการ ส่วนโยธา

ผงัเมืองรวม ท าให้การด าเนิน ปรับปรุงผงัเมืองรวม
กิจกรรมมีประ
สิทธิภาพ

110 ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่า้น เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซม ทั้ง 12 หมูบ่า้น 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 มีงบประมาณเพียงพอในการ ส่วนโยธา
ระบบประปาหมูบ่า้น ท าให้การด าเนิน ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่า้น

กิจกรรมมีประ
สิทธิภาพ

111 วสัดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม ้ เหล็ก อิฐ หิน ใชใ้นกิจกรรมของ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 มีงบประมาณเพียงพอในการ ส่วนโยธา
ปนู ทราย  สี และวสัดุอ่ืน ๆ อบต.โพนทอง ท าให้การด าเนิน ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่า้น
ท่ีใชใ้นงานก่อสร้าง กิจกรรมมีประ

สิทธิภาพ
112  ค่าวสัดุประปา หมูบ่า้น เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ ทั้ง 12 หมูบ่า้น 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 70 มีงบประมาณเพียงพอในการ ส่วนโยธา

วสัดุประปาประจ าหมูบ่า้น ท าให้การด าเนิน ซ่อมแซมระบบประปาหมูบ่า้น
กิจกรรมมีประ
สิทธิภาพ

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
113 ค่าวสัดุประปา เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ อบต.โพนทอง 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 70 มีงบประมาณเพียงพอในการ ส่วนโยธา

วสัดุประปา ท าให้การด าเนิน ซ่อมแซมระบบประปาของ อบต.
กิจกรรมมีประ โพนทอง
สิทธิภาพ

114 ค่าไฟฟ้า เพ่ือเป็นค่าไฟฟ้ระบบประปา ระบบประปาหมูบ่า้น 85,000 85,000 85,000 ร้อยละ 70 มีงบประมาณเพียงพอในการ ส่วนโยธา
หมูบ่า้น ท าให้การด าเนิน จ่ายค่าไฟฟ้าระบบประปาหมุบ่า้น

กิจกรรมมีประ
สิทธิภาพ

115 แบบหล่อลูกปนูคอนกรีตทรง เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือแบบ ขนาด 15x15x15 ซม. 14,000 14,000 14,000 ร้อยละ 70 มีงบประมาณเพียงพอในการ ส่วนโยธา
ส่ีเหล่ียม หล่อลูกปนูคอนกรีตทรงส่ีเหล่ียม จ านวน 3 ลูก ท าให้การด าเนิน จดัซ้ือครุภณัฑก่์อสร้าง

พร้อมเหล็กกระทุง้ 1 อนั กิจกรรมมีประ
สิทธิภาพ

116 ค่าจา้งเหมาบคุคลช่วยงานดา้น
การเกษตร

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมา
บคุคลช่วยงานดา้นการเกษตร

จ านวน 1 คน 78,000 78,000 78,000 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

มีงบประมาณเพียงพอในการจา้ง
เหมาบคุคลช่วยงานดา้น
การเกษตร

ส านกัปลดั

117 ค่าวสัดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเก่ียวกบั
การเกษตร

จอบ, เสียม, กรรไกร ,
ตดัหญา้

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

มีงบประมาณเพียงพอในการ
จดัซ้ือวสัดุเก่ียวกบัการเกษตร

ส านกัปลดั

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

118 เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมของ
พนกังานจา้ง อบต.โพนทอง

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการสมทบ
กองทนุประกนัสงัคมของพนกังาน
จา้ง อบต.โพนทอง

พนกังานจา้ง อบต.โพนทอง 165,804 165,804 165,804 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

มีงบประมาณในการสมทบ
กองทนุประกนัสงัคมของ
พนกังานจา้ง อบต.โพนทอง

อบต.โพนทอง

119 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการสมทบ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

ขา้ราชการส้วนทอ้งถ่ิน 164,905 164,905 164,905 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

มีงบประมาณในการสมทบ
กองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ

อบต.โพนทอง

120 จดัซ้ือรถกูชี้พกูภ้ยั เพ่ือบริการรับส่งผูป่้วยในต าบล
โพนทอง

รถกูชี้พกูภ้ยั  จ  านวน 1 
คนัพร้อมอุปกรณ์

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 70 ของ
ผูป่้วยในต าบล
โพนทองไดรั้บ
บริการอยา่ง
ทนัทว่งที

ผูป่้วยในต าบลโพนทองไดรั้บ
บริการอยา่งทนัทว่งที

อบต.โพนทอง

121 เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบ      ( 
Inkjet )

เพ่ือใชป้ร๊ินงานในดา้นการจดัท า
ส่ือประชาสมัพนัธ์งานภารกิจ
ต่าง ๆของอบต.โพนทอง

จ านวน 1 เคร่ือง 7,900 7,900 7,900 พฒันาศกัยภาพ
บคุลากรร้อยละ 70

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส านกังานปลดั

122 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เพ่ือใชพิ้มพง์านในดา้นการจดัท า
ส่ือประชาสมัพนัธ์งานภารกิจ
ต่าง ๆของอบต.โพนทอง

จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด
จอไมน่อ้ยกว่า 18.5 น้ิว

29,000 29,000 29,000 พฒันาศกัยภาพ
บคุลากรร้อยละ 70

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส านกังานปลดั

123 เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก เพ่ือใชส้ าหรับการปร๊ินงานใน
ส านกังานปลดัให้มีการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

จ านวน 1 เคร่ือง 4,200 4,200 4,200 พฒันาศกัยภาพ
บคุลากรร้อยละ 70

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส านกังานปลดั

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

124 เคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ีแบบลากจุง
พร้อมไมคล์อย

เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอนเด็ก
นกัเรียนอนุบาลและศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก

จ านวน 4  เคร่ือง            
      - โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง จ านวน 1
 เคร่ือง ราคา 19,000 
บาท                     -

ศพด.นางเมง้ จ  านวน 1 
เคร่ือง ราคา 19,000 บาท
      -ศพด.หนองหญา้รัง
กา จ  านวน 1 เคร่ือง ราคา
 19,000 บาท                  
        -   ศพด.โพนทอง 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 

19,000 บาท

76,000 76,000 76,000 พฒันาศกัยภาพ
บคุลากรร้อยละ 70

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนการศึกษา

125 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 
(แบบตั้งโตะ๊)

พฒันาศกัยภาพองคก์รและบคุลากร
ให้มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ

จ านวน 2  เคร่ือง            
      - โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง 1 เคร่ือง 
ราคา 22,000 บาท           

                - ส่วน
การศึกษา 1  เคร่ือง ราคา

 22,000 บาท

44,000 44,000 44,000 พฒันาศกัยภาพ
บคุลากรร้อยละ 70

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนการศึกษา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

126 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ พฒันาศกัยภาพองคก์รและบคุลากร
ให้มีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ

จ านวน 4  เคร่ือง            
      - โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง จ านวน 1
 เคร่ือง ราคา 16,000 
บาท                     -

ศพด.นางเมง้ จ  านวน 1 
เคร่ือง ราคา 16,000 บาท
      -ศพด.หนองหญา้รัง
กา จ  านวน 1 เคร่ือง ราคา
 16,000 บาท                  
        -   ศพด.โพนทอง 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 

16,000 บาท

64,000 64,000 64,000 พฒันาศกัยภาพ
บคุลากรร้อยละ 70

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนการศึกษา

127 เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีด
หมึก

 - โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง จ านวน 1
 เคร่ือง ราคา 7,900 บาท 

                  - ส่วน
การศึกษา 1 เคร่ือง ราคา

 7,900 บาท

15,800 15,800 15,800 พฒันาศกัยภาพ
บคุลากรร้อยละ 70

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนการศึกษา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

128 จดัซ้ือวิทยส่ืุอสารของ อปพร. เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวิทยุ
ส่ือสารของ อปพร.

จ านวน 1โครงการ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส านกังานปลดั

129 ค่าจดัซ้ือถงัดบัเพลิง เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือถงั
ดบัเพลิง

จ านวน 1โครงการ 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส านกังานปลดั

130 ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ประจ ารถบรรทกุน ้า
เอนกประสงค์

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
อุปกรณ์ประจ ารถบรรทกุน ้า
เอนกประสงค์

จ  านวน 1โครงการ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส านกังานปลดั

131 ก่อสร้างเสาธงพร้อมร้ือเสาธงเดิม 
(ดา้นหนา้องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพนทอง)

เพ่ือมีพ้ืนท่ีลานจอดรถ
เอนกประสงคเ์พ่ิมเติม

จ านวน 1แห่ง 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70 มี
พ้ืนท่ีลานจอดรถ
เอนกประสงค์
เพ่ิมมากข้ึนพ้ืนท่ี
ใชส้อยมากข้ึน

เพ่ือมีพ้ืนท่ีลานจอดรถ
เอนกประสงคเ์พ่ิมเติม

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบคุลากร 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

132 ค่าจดัซ้ือสว่านกระแทก (จ านวน 1 
ตวั)

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
อุปกรณ์สว่านกระแทก

จ านวน 1โครงการ 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนโยธา

133 ค่าจดัซ้ือสว่านไฟฟ้า 450 w. (จ านวน
 1 ตวั)

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
อุปกรณ์สว่านไฟฟ้า 450 w.

จ านวน 1โครงการ 3,500 3,500 3,500 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนโยธา

134 ค่าจดัซ้ือสว่านไขควงไร้สาย (12 v) 
(จ านวน 1 ตวั)

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
อุปกรณ์สว่านไขควงไร้สาย (12v)

จ านวน 1โครงการ 4,500 4,500 4,500 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนโยธา

135 ค่าจดัซ้ือเล่ือยยนต ์ขนาด บาร์ 12 น้ิว
 (จ านวน 1 ตวั)

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเล่ือย
ยนต์

จ  านวน 1โครงการ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนโยธา

136 ค่าจดัซ้ือ ลอ้วดัระยะ (จ านวน 2 ชุดๆ
 ละ 7,500 บาท)

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ ลอ้
วดัระยะ (จ านวน 2 ชุดๆ ละ 7,500 
บาท)

จ านวน 1โครงการ 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนโยธา

137 ค่าจดัซ้ือบนัใดอลูมิเนียม ขนาด
ความสูงไมน่อ้ยกว่า 3.20 เมตร 
(จ านวน 1 ตวั)

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือบนั
ใดอลูมิเนียม

จ านวน 1โครงการ 17,000 17,000 17,000 ร้อยละ 70 การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

การท างานของบคุลากรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

ส่วนโยธา

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
3.2  แนวทางการพฒันาปรับปรุงรูปแบบ มาตรฐานการท างาน  สร้างทศันคติและค่านิยมในดา้นความซ่ือสตัย ์ สุจริตในการท างาน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 สนบัสนุนศูนยบ์ริการร่วม เพ่ือให้ประชาชนได้ ประชาชนท่ีมาขอรับ 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนไดรั้บความสะดวก ส านกัปลดั

รับความสะดวกรวดเร็ว บริการไดรั้บการบริการ อบต. อบต. อบต. เขา้ถึงบริการ รวดเร็วในการให้บริการใน
ในการบริการไดรั้บ ท่ีรวดเร็ว ไดง่้ายข้ึน ทกุดา้น 
ขอ้มลูข่าวสารท่ีถูกตอ้ง (การด าเนินงาน อบต.) ร้อยละ 70

2 โครงการบริการให้ความรู้ เพ่ือจ่ายตามโครงการบริการให้ มีแผนท่ีภาษี ใช ้ในการ 20,000 20,000 20,000 ประชาชนท่ีผา่น ประชาชนท่ีผา่นการอบรม ส่วนการคลงั
ดา้นภาษี ความรู้ดา้นภาษี ปฏิบติังาน อบต. อบต. อบต. การอบรมร้อยละ มีความรู้ในดา้นภาษีมากข้ึน

(การด าเนินงาน อบต.) 70 มีความรู้

3 โครงการประชุมสภา อบต.โพนทอง เพ่ือให้ประชาชนได้ ประชาชนรับทราบการ 10,000 10,000 10,000 เกิดความโปร่ง ประชาชนรับทราบการท างาน  ส านกัปลดั
สญัจร รับทราบการท างาน ท างานของ อบต. อบต. อบต. อบต. ใสในการปฏิบติั ของ อบต.

ของ อบต. (การด าเนินงาน อบต.) งานของอบต.

4 โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรม เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในชุมชน เพ่ิมศกัยภาพในชุมชน 10,000 10,000 10,000 พฒันาศกัยภาพ ชุมชนมีศกัยภาพเพ่ิมข้ึน ส านกัปลดั
การบริหารกลุ่มต่างๆในชุมชน (การด าเนินงาน อบต.) อบต. อบต. อบต. การท างานของ

คณะกรรมการ
ร้อยละ 70

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ
3.3  แนวทางการพฒันาขอ้บญัญติั  กฎระเบียบ  แผนพฒันา  และระบบการควบคุมภายใน ให้เอ้ือต่อการพฒันาทอ้งถ่ินในทกุดา้น

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชุมประชาคมเพ่ือ เพ่ือทบทวนปรับปรุง ทบทวนปีละ  1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 แผนพฒันาสามปี สามารถตอบสนองปัญหาความตอ้ง ส านกัปลดั

ปรับปรุงแผนพฒันาต าบล แผนพฒันาต าบล (การด าเนินงาน อบต.) อบต. อบต. อบต. ไดรั้บการทบทวน การของประชาชนทกุหมูบ่า้น
โพนทอง สามปี อยา่งนอ้ยปีละ 1

คร้ัง
2 โครงการทบทวนแผนพฒันา พฒันาความเขม้แขง็ของ ทกุหมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 แผนพฒันา คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูบ่า้น /ชุมชน

หมูบ่า้น คณะกรรมการหมูบ่า้น (อ าเภอเมืองชยัภูมิ) หมูบ่า้นไดรั้บ มีความเขม้แขง็รู้จกับทบาท อบต.
ในการจดัท าแผนพฒันา การทบทวน หนา้ท่ีของตวัเอง ทต./ปค.พช.
หมูบ่า้น อยา่งนอ้ยปีละ 1

คร้ัง
3 โครงการยกฐานะ อบต.โพนทอง เพ่ือให้มีการบริหารงาน อบต.โพนทอง 70,000 70,000 70,000 มีงบประมาณ มีงบประมาณมากข้ึนในการ ส านกัปลดั

เป็นเทศบาลเมือง ท่ีคล่องตวัข้ึนประชาชน ในการบริหาร บริหาร และบริการประชาชน
ไดรั้บประโยชน์มากข้ึน เพ่ิมข้ึน อยา่งทัว่ถึง

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ
3.4  แนวทางการพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 การให้ความรู้ดา้นประชาธิปไตย เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้ ทกุหมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ชุมชนมีความรู้และมีส่วนร่วมใน ส านกัปลดั

และมีส่วนร่วมในการ อบต. อบต. อบต. ความรู้ดา้นประชา การบริหารงานตามระบอบ
บริหารงานตามระบอบ ธิปไตยเพ่ิมข้ึน ประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย ร้อยละ 70

2 สนบัสนุนจดัซ้ือเตน้ท ์– เกา้อ้ี  เพ่ือใชใ้นงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง 12  หมูบ่า้น 260,000 260,000 260,000 ชุมชนไดใ้ช้ ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์ในการจดั ส านกัปลดั
ประจ าหมูบ่า้น ทั้ง 12 หมูบ่า้น ในชุมชน อบต. อบต. อบต. ประโยชน์ใน กิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมต่าง ๆ
ร้อยละ 70

3 ต่อเติมก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพ่ือเป็นสถานท่ีในการ จดั  1  หลงั 300,000 300,000 300,000 มีสถานท่ีในการ มีสถานท่ีในการจดัประชุมหรือ อบต.โพนทอง
บา้นโนนมว่ง และกิจกรรมอ่ืน ๆ อบต. อบต. อบต. จดัประชุมเพียง จดักิจกรรมอ่ืน ๆ

พอ
4 ปรับปรุงศาลาคุม้ เพ่ือเป็นสถานท่ีในการจดั ม.7 จ านวน 1  หลงั 50,000 50,000 50,000 มีสถานท่ีในการ มีสถานท่ีในการจดัประชุมหรือ อบต.โพนทอง

กิจกรรม จดัประชุมสมัมนา ม.2  จ านวน  4  หลงั อบต. อบต. อบต. จดัประชุมหรือ จดักิจกรรมอ่ืน ๆ
และกิจกรรมอ่ืน ๆ กิจกรรมเพียงพอ
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ
3.4  แนวทางการพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
6 เผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บรู้ ประชาชน ทั้ง 12 หมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 ประชาชนรับ ประชาชนรับรู้ขอ้มลูข่าวสารการ ส านกัปลดั

ขอ้มลูในการด าเนินงาน (การด าเนินงาน อบต.) อบต. อบต. อบต. รู้ขอ้มลูข่าวสาร พฒันาดา้นต่างๆ 
ของ อบต. ต่าง ๆ ของ อบต.

เพ่ิมข้ึน
7 อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ ศูนยข์อ้มลูข่าวสารการ  25,000 25,000 25,000 ศูนยข์อ้มลูข่าว การด าเนินงานของศูนยข์อ้มลู ส านกัปลดั

ศูนยร์วมขอ้มลูข่าวสารการจดัซ้ือ ด าเนินงานตามโครงการ จดัซ้ือจดัจา้ง ของ อบต. อบต. อบต. อบต. สารด าเนินการ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จดัจา้งระดบัอ าเภอ ระดบัอ าเภอ อยา่งมีประสิทธิภาพ

8 ค่าใชจ่้ายในการจดัการเลือกตั้ง เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นอยา่ง การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพ 40,000 40,000 40,000 มีงบประมาณ การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพ ส านกัปลดั
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. มีประสิทธิภาพ  (การด าเนินงาน อบต.) อบต. อบต. อบต. ส าหรับการจดั

การเลือกตั้ง
9 โครงการส่งเสริมกระบวนการ เพ่ือส่งเสริมการท างานแบบมี ประชาชนในต าบล 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมการมี เกิดกระบวนการท างานแบบ ส านกัปลดั

การมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนร่วมของประชาชน โพนทอง อบต. อบต. อบต. ส่วนร่วมของ มีส่วนร่วม
ในชุมชน ประชาชนร้อยละ 

70

10 ส่งเสริมจดัการอบรมชุมชนเขม้แขง็  เพ่ือเป็นการสนบัสนุน ทั้ง 12  หมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 การด าเนินงาน กระบวนการชุมชนเขม้แขง็มี ส านกัปลดั
กระบวนการชุมชนเขม้แขง็ อบต. อบต. อบต. มีประสิทธิภาพ ความย ัง่ยนืข้ึน

ร้อยละ 70
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ
3.4  แนวทางการพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรี เพ่ือเป็นการพฒันาและเพ่ิม กลุ่มพฒันาสตรีต าบล 120,000 120,000 120,000 การด าเนินงาน กลุ่มมีการพฒันาศกัยภาพและ ส านกัปลดั

หมูบ่า้น จ  านวน 12 หมูบ่า้น ศกัยภาพในการด าเนินงาน โพนทอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากข้ึน
ร้อยละ 70

12 อุดหนุนศูนยส์าธารณสุขมลูฐาน เพ่ือเป็นการพฒันาและเพ่ิม ทกุหมูบ่า้น 180,000 180,000 180,000 การด าเนินงาน กลุ่มมีการพฒันาศกัยภาพและ ส านกัปลดั
ชุมชน/หมูบ่า้น ทกุหมูบ่า้น ศกัยภาพในการด าเนินงาน อบต. อบต. อบต. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากข้ึน

ศูนยส์าธารณสุขมลูฐานหมูบ่า้น ร้อยละ 70
13 ส่งเสริมการด าเนินงานกองทนุชุมชน 1.ทบทวนบทบาทช้ีแจงแนวทาง คณะกรรมการกองทนุ 20,000 20,000 20,000 กองทนุชุมชน กองทนุชุมชนไดรั้บการทบทวน พช./กองทนุ 

-  กองทนุ กข.คจ. 2. สนบัสนุนการบริหารจดัการ กข.คจ./กลุ่มออมทรัพยฯ์ ไดรั้บการทบทวน และสนบัสนุนการขบัเคล่ือน กข.คจ.
-  กองทนุหมูบ่า้น 3. สร้างเครือข่ายการท างาน กทบ.ทกุหมูบ่า้น อยา่งนอ้ยปีละ งานทกุปี อบต.โพนทอง
-  กองทนุกลุ่มออมทรัพย์ 4. ส่งเสริมการออมเพ่ิมข้ึน (อ าเภอเมืองชยัภูมิ) 1 คร้ัง

14 ส่งเสริมการด าเนินงานหมูบ่า้น ส่งเสริมการใชห้ลกัเศรษฐกิจ กม./อาสาสมคัร 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ออมทรัพย์
เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงในการพฒันาหมูบ่า้น ทกุหมูบ่า้น คุณภาพชีวิต เพ่ือการผลิต

ให้มีระบบการบริหารจดัการ (อ าเภอเมืองชยัภูมิ) ท่ีดีข้ึนร้อยละ กม./พช.
ชุมชน 60 อบต.โพนทอง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ
3.4  แนวทางการพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
15 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิป1.สร้างอาสาสมคัรประชาธิป ทกุหมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้ ทกุหมูบ่า้น ปค./

ไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รง ไตย (อ าเภอเมืองชยัภูมิ) มีส่วนร่วมในกิจ (อ าเภอเมืองชยัภูมิ) อบต./
เป็นประมขุและการธ ารงไวซ่ึ้งสถาบนั 2.ส่งเสริมกิจกรรมวิถีชีวิตแบบ กรรมวิถีแบบ ทต.
หลกัของชาติในระดบัพ้ืนท่ี ประชาธิปไตย ประชาธิปไตย

16 อุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้การขบัเคล่ือนนโยบาย ทั้ง  12  หมูบ่า้น 140,400 140,400 140,400 การด าเนินงาน คณะกรรมการหมูบ่า้น ส านกัปลดั
คณะกรรมการหมูบ่า้น เพ่ือสนบัสนุน เร่งด่วนของรัฐบาล ให้เห็น มีประสิทธิภาพ มีการขบัเคล่ือนงานอยา่ง 
การขบัเคล่ือนนโยบายของรัฐบาล ผลรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 70 มีประสิทธิภาพ 

และเป็นรูปธรรม
17 โครงการขบัเคล่ือนขยายผล ส่งเสริมการนอ้มน าแนวคิดตาม ทกุหมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 การด าเนินงาน ส่งเสริมการนอ้มน าแนวคิดตาม หมูบ่า้น /

โครงการอนัเน่ืองมาจาก หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ าเภอเมืองชยัภูมิ) มีประสิทธิภาพ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
พระราชด าริ ไปปรับใชใ้นครัวเรือน1 ร้อยละ 70 ไปปรับใชใ้นครัวเรือน

ครัวเรือน  1 เศรษฐกิจ
พอเพียง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ
3.4  แนวทางการพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
18 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่า้น  เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ ทั้ง 12 หมูบ่า้น 12,000 12,000 12,000 การด าเนินงาน พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการปค./อบต./ทต.

เพ่ือสนบัสนุนการจดัท าแผน คณะกรรมการหมูบ่า้นใน มีประสิทธิภาพ หมูบ่า้นในการด าเนินงาน
ชุมชน การด าเนินงาน ร้อยละ 70

19 โครงการอ าเภอเคล่ือนท่ี ขบัเคล่ือนนโยบายส าคญั อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 การด าเนินงาน เป็นโครงการท่ีบรูณาการร่วมกนั บรูณาการ 
ของรัฐบาลและกระทรวง (อ าเภอเมืองชยัภูมิ) มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายส าคญัของรัฐบาล /อปท.
มหาดไทย ร้อยละ 70 และกระทรวงมหาดไทย

20 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ เพ่ิมศกัยภาพ กม.ให้มีความรู้ ประชุม /อบรม 30,000 30,000 30,000 ไดรั้บการทบทวน กม.มีความรู้ความเขา้ใจ อบต.โพนทอง/
กรรมการหมูบ่า้นในการอ านวย ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ ปีละไมน่อ้ยกว่า 2 คร้ัง อยา่งนอ้ยปีละ เก่ียวกบัการอ านวย ทต./ปค.
ความเป็นธรรม อ านวยความเป็นธรรม (อ าเภอเมืองชยัภูมิ) 2 คร้ัง ความเป็นธรรมมากข้ึน

21 โครงการสนบัสนุนนโยบายการ ส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน ทกุหมูบ่า้น 30,000 30,000 30,000 การด าเนินงาน ประชาชนมีส่วนร่วมกบัภาค อ าเภอเมือง/
ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง มีส่วนร่วมกบัภาคการเมือง (อ าเภอเมืองชยัภูมิ) มีประสิทธิภาพ การเมือง องคก์รภาครัฐ อบต.โพนทอง
ของรัฐบาล องคก์รภาครัฐ  และส่วนราชกา ร้อยละ 70   และส่วนราชการ

รก าหนดนโยบาย การวางแผน
ด าเนินการโดยชุมชนยดึชุมชน
เป็นศูนยก์ลาง
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ
3.4  แนวทางการพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการจดัท าป้ายบอกช่ือถนน เพ่ือเป็นเกียรติแก่บคุคลท่ี ทั้ง  12 หมูบ่า้น 100,000 100,000 100,000 บง่บอกถึงสถาน บง่บอกถึงสถานท่ีของหมูบ่า้น ส่วนโยธา

ต่าง ๆ ในหมูบ่า้น อุทิศขยายถนน อบต. อบต. อบต. ท่ีของหมูบ่า้น

23 ป้อมยามหมูบ่า้น  ทั้ง 12 หมูบ่า้น เพ่ือเป็นการเฝ้าระวงัการ ทั้ง 12 หมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 เฝ้าระวงัปัญหา สามารถเฝ้าระวงัการกระท าผิดต่างอๆบต.โพนทอง
กระท าผิดต่างๆในชุมชน สามารถเฝ้าระวงัการ อบต. อบต. อบต. การกระท าผิดต่างๆ ในชุมชน

กระท าผิดต่างๆ ในชุมชน
ในชุมชน

24 โครงการสนบัสนุนท่ีท าการก านนั เพ่ือเป็นสถานท่ีในการจดั ต าบลโพนทอง 300,000 300,000 300,000 การด าเนินงาน ประชาชนมีสถานท่ีในการรับรู้ข่าวอบต.โพนทอง
ผูใ้หญ่บา้น ต าบลโพนทอง ประชุมประชาคมและเป็น อบต. อบต. อบต. กิจกรรมต่าง ๆ สารและมีส่วนร่วมในการประชุม

สถานท่ีในการมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ
ของประชาชน ร้อยละ 70

25 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงคต์  าบล เพ่ือเป็นสถานท่ีในการจดั 1  หลงั ต  าบลโพนทอง 300,000 300,000 300,000 จดัประชุมหรือ มีสถานท่ีในการจดัประชุมหรือ ส่วนโยธา
โพนทอง กิจกรรม จดัประชุมสมัมนา (การด าเนินงาน อบต.) อบต. อบต. อบต. กิจกรรมต่าง ๆ จดักิจกรรมอ่ืน ๆ

และกิจกรรมอ่ืน ๆ ไดเ้พ่ิมข้ึน

26 จดัสรรงบประมาณในการจดัท ากิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนไดท้  า ประชาชนผูส้นใจ 50,000 50,000 50,000 ประชาชนหมูท่ี่ 1 ประชาชนไดท้  ากิจกรรมร่วมกนั อบต.โพนทอง
ร่วมกนัของชุมชน หมูท่ี่ 1 กิจกรรมร่วมกนั อบต. อบต. อบต. ไดจ้ดักิจกรรม

ร่วมกนั

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ
3.4  แนวทางการพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการศาลาเอนกประสงค ์ เพ่ือให้ประชาชนไดมี้สถาน บา้นหนองหญา้รังกา 700,000 700,000 700,000 ใชป้ระโยชน์ใน ประชาชนไดท้  ากิจกกรม ส่วนโยธา

หนา้ศูนยก์ารเรียนรู้ SML ท่ีท  ากิจกรรม และเป็นตลาด หมูท่ี่ 10 กิจกรรมต่าง ๆ ภายในหมูบ่า้น และเป็นตลาด
ชุมชนภายในหมูบ่า้น ไดเ้พ่ิมข้ึน ชุมชน

28 โครงการ ก่อสร้าง /ขยายซุม้ประตู ลดการติดขดัผูท่ี้สญัจรบริเวณ ปากทางเขา้หมูบ่า้น 200,000 200,000 200,000 ประชาชนไดรั้บ ประชาชนไดรั้บความสะดวก ส่วนโยธา
หมูบ่า้น ทางเขา้หมูบ่า้น หมูท่ี่ 2หมูท่ี่ 10 ความสะดวกใน ปลอดภยัจากการจราจร

การสญัจร
ไปมาร้อยละ 70

29 โครงการก่อสร้างซุม้ประตูเหล็ก
ทางเขา้หมูบ่า้นซบัมว่ง  หมูท่ี่ 8

เพ่ือมีซุม้ประตูเหล็กท่ีมัน่คง
แขง็แรงบง่บอกช่ือหมูบ่า้นท่ีชดัเจน
และมีความสวยงาม

บา้นซบัมว่ง หมูท่ี่ 8 71,000 71,000 71,000 ซุม้ประตูทางเขา้
หมูบ่า้นมีความ
แขง็แรงและ
สวยงามข้ึน

ซุม้ประตูทางเขา้หมูบ่า้นมีความ
แขง็แรงและสวยงามข้ึน

ส่วนโยธา

30 โครงการปรับปรุงตบแต่งซุม้ประตู เพ่ือให้เกิดความสวยงาม ทั้ง 12  หมูบ่า้น 600,000 600,000 600,000 ซุม้ประตูทาง ซุม้ประตูทางเขา้หมูบ่า้นมีความ ส่วนโยธา
/ป้ายทางเขา้ ทั้ง 12  หมูบ่า้น และมีทศันียภาพท่ีดีเป็นหมู่ เขา้หมูบ่า้น แขง็แรงและสวยงามข้ึน

บา้นท่ีน่าดูน่ามอง มีความแขง็แรง
และสวยงามข้ึน

31 โครงการจดัเวทีประชาคม การยกระดบัเพ่ือเป็นการรับฟังความ ทั้ง 12  หมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 มีการยกระดบั มีการยกระดบัและฐานะการ ส านกัปลดั
อบต.เป็นเทศบาล คิดเห็นของประชาชน และฐานะการ พฒันาท่ีสูงข้ึนประชาชนเขา้

ต  าบลโพนทอง ทั้ง 12 หมูบ่า้น ท างานท่ีสูงข้ึน ถึงบริการมากข้ึน

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ
3.4  แนวทางการพฒันาบริหารกิจการบา้นเมืองโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

ท่ี โครงการ /กิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดั ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ หน่วยงานท่ี
ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการจดัตั้งศูนยป์รองดอง เพ่ือด าเนินการจดัตั้งศูนย์ ท่ีท  าการองคก์ารบริหาร 50,000 50,000 50,000 ด าเนินการตาม มีการด าเนินงานตามนโยบายและ ส านกัปลดั

สมาฉนัทเ์พ่ือการปฏิรูป ปรองดองสมานฉนัท์ ส่วนต าบลโพนทอง หนงัสือสัง่การ หนงัสือสัง่การ
ตามหนงัสัง่การ ท่ี ชย อ าเภอเมืองชยัภูมิ
0023.3/578 ลว. 7 ก.ค.57

33 โครงการติดตั้งเสียงตามสายและหอ เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์ 12 หมูบ่า้น 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในต าบลโพนทอง ส่วนโยธา
จายข่าวแบบไร้สาย อบต.โพนทอง ขอ้มลูข่าวสารให้ประชาชน ประชาชนไดรั้บ เขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารมากข้ึน

ไดท้ราบอยา่งทัว่ถึง ขอ้มลูข่าวสารอยา่ง
ทัว่ถึง

34 โครงการหนา้บา้นน่ามอง เพ่ือให้เป็นการปรับปรุง 12 หมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ หมูบ่า้นท่ีเขา้ประกวดมีความ ส านกัปลดั
หลงับา้นร้ัวกินได้ ภูมิทศัน์ภายในหมูบ่า้น หมูบ่า้นท่ีเขา้ สวยงาม  น่าอยู ่ น่ามอง

ให้เกิดความร่มร่ืน สวยงาม ประกวดมีความ และประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี
น่าอยู ่น่ามอง หลงับา้นร้ัว สวยงาม  น่าอยู่ ร่วมกนั
กินได้

35 สร้างความรักความสามคัคีในชุมชน
และการพฒันาท่ีโปร่งใส

เพ่ือสร้างความรักความสามคัคี   
ในชุมชน

บา้นสร้างแว ้หมูท่ี่ 5 
จ านวน39 ครัวเรือน

30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ชุมชนเกิดความ
รักความสามคัคี
มากข้ึน

ประชาชนในชุมชนเกิดความรัก
ความสามคัคีมากข้ึน

ส านกัปลดั

งบประมาณและท่ีผา่นมา
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