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ผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต (สายหนองใหญ่) บา้นใหม่
พฒันา หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 400,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 2 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหลก็ ช่วงท่ี 1 (ซอยบา้นนายสุนทร ศรีชยั) ช่วงท่ี 
2 (ซอยบา้นนางประคอง รัตนเมือง) บา้นโพน
ทอง หมูท่ี่  ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

433,000 433,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 3 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ (สายแยกหนองบวั ช่วงท่ี 
3) หมูท่ี่ 3 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

80,000 80,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 4 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ (ซอยขนมจีน) หมู่ท่ี 3 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

80,000 80,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 5 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 
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1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

5 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ (สายบ่อดินไปบา้น
ซบัพระไวย)์ หมู่ท่ี 3 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

320,000 320,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 6 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายบา้น
นายวิชานนท ์บุตรดี) หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

81,000 81,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 8 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหลก็ (ซอยบา้นนายดีเลิศ ช่างคูณ) 
บา้นหองหญา้รังกา หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

295,000 295,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 9 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายบา้น
นางจนัทร์ใส  ยิม้เส่ียม) หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

133,000 133,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 10 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบญัญัต ิ ส่วนที่รับผิดชอบ 

9 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายท่าตะ
คู) หมูท่ี่ 4 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

367,000 367,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 11 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นสร้างแว ้(สายขา้งศูนยก์าร
เรียนรู้ ช่วงท่ี 3) หมู่ท่ี 5 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 400,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 12 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นซบัพระไวย ์(สายบา้นซบั
พระไวยไ์ปบา้นซบัม่วง) หมูท่ี่ 6 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 400,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 13 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นโนนม่วง (สายบา้นโนนม่วง
ไปโนนจาน) หมูท่ี่ 7 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 400,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 14 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบญัญัต ิ ส่วนที่รับผิดชอบ 

13 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นโนนม่วง (ซอยไปบา้นนาย
วลัลภ  พิลาลี) หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

222,000 222,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 15 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นซบัม่วง (สายขา้งโรงเรียน
บา้นซบัม่วงไปบ่อขยะต าบลนาเสียว) หมู่ท่ี 
8 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดั
ชยัภูมิ 

400,000 400,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 16 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายนา
นางร าเรียง  บุญโยธา) หมูท่ี่ 9 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

423,000 423,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 17 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้รังกา (ซอยนา
เจริญ) หมู่ท่ี 10 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

500,000 500,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 18 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ที ่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบญัญัต ิ ส่วนที่รับผิดชอบ 

17 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ (สายโสกดินแดง) 
หมู่ท่ี 11 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

240,000 240,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 19 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ (สายหลงัป้ัม ปตท.) 
หมู่ท่ี 11 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

200,000 200,000 - เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 20 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหลก็ ช่วงท่ี 1 (สายหนา้บา้นนาง
สงวน) ช่วงท่ี 2 (จากหนา้บา้นนายระนอง
ถึงบา้นนายจรูญ) บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 12 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดั
ชยัภูมิ 

520,000 - 520,000 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 21 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์
(บริเวณศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหนองหญา้
รังกา) ต าบลโพนทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

1,600,000 - 1,600,000 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 
หนา้ท่ี 22 

จ่ายขาดเงินสะสม ปี 64 กองช่าง 
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2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

2.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งเหมาบคุคลช่วยงานดา้นการเกษตร 54,000 
(โอนเพ่ิมตั้งจ่ายใหม่) 

54,000 - 89 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
3.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งเหมาต่าง ๆ ท่ีไม่เขา้ลกัษณะอื่น ๆ 150,000 
(โอนเพ่ิม 1,030,000) 

1,040,622 139,378 85 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

2 ค่าจา้งเหมาบริการคนท าความสะอาด 
จ านวน 1 อตัรา 

108,000 108,000 - 86 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

3 ค่าจา้งเหมาบริการงานประชาสัมพนัธ์ 
จ านวน 1 อตัรา 

108,000 45,000 63,000 86 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

4 รายจ่ายเก่ียวกบัรับรองและพิธีการ 80,000 64,275 15,725 86 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
5 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000 71,622 78,378 87 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

6 ค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้ง 
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. 

300,000 
(โอนลด 300,000) 

- 
 

- 87 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

7 ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้พวงมาลา 10,000 - 10,000 88 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

8 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าสู้ภยัแลง้ 30,000 
(โอนลด 30,000) 

- - 88 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

9 โครงการคลองสวยน ้าใสร่วมใจก าจดั
วชัพืช 

30,000 
(โอนลด 30,000) 

- - 88 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 



10 

 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 

3.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

10 โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรม
ราชินี 

30,000 
(โอนลด 30,000) 

- - 89 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

11 โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

30,000 30,000 - 89 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

12 โครงการจดังานสร้างความรักความสามคัคี
ของชุมชนปกป้อง สถาบนัชาติ ศาสนา 

50,000 
(โอนลด 50,000) 

- - 89 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

13 โครงการจดัท าประเมินผลความพึงพอใจ 20,000 
(โอนลด 20,000) 

- - 90 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

14 โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในเร่ืองต่าง ๆ 

15,000 - 15,000 90 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

15 โครงการประชาคมเพื่อจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

30,000 18,535 11,465 90 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

16 โครงการประชุมสภา อบต.โพนทองสัญจร 10,000 
(โอนลด 10,000) 

- - 91 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
3.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

17 โครงการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพของคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบล 
พนกังานครู ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

30,000 
(โอนลด 30,000) 

- - 91 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

18 โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดบั
พ้ืนท่ี (จดัท าจดหมายข่าว) 

30,000 - 30,000 92 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

19 โครงการ อบต.โพนทองพบประชาชน 20,000 - 20,000 92 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
20 โครงการอบรมดูงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ 350,000 

(โอนลด 350,000) 
- - 93 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

21 โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม 

12,000 9,175 2,825 93 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

22 ศูนยก์ารเรียนรู้ศาสาตร์พระราชาพฒันาสู่
ความยัง่ยืน 

50,000 
(โอนลด 50,000) 

- - 94 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

23 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 
(โอนเพ่ิม 80,000) 

268,347.77 11,652.23 94 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
3.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

24 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 120,000 18,000 102,000 103 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองคลงั 
25 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 - 40,000 103 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองคลงั 
26 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น 
50,000 - 50,000 104 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองคลงั 

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 950 49,050 104 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองคลงั 

28 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 228,000 190,000 38,000 111 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

29 โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภยัพิบติั 150,000 
(โอนลด 150,000) 

- - 111 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

30 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศกัยภาพและศึกษาดู
งาน อปพร. ต าบลโพนทอง 

100,000 
(โอนเพ่ิม 130,025)                         

228,725 1,300 112 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

31 โครงการลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

90,000 89,986 14 112 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

32 โครงการอบรมเครือข่ายเด็กจมน ้า 30,000 - 30,000 113 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
3.1.แผนงานบริหารท่ัวไป 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

33 โครงการอบรมเยาวชน/กลุ่มเส่ียง ให้
ห่างไกลยาเสพติด 

40,000 - 40,000 113 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

34 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 
(โอนเพ่ิม 20,000) 

120,000 
(โอนลด 60,025) 

20,102 39,872 113 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 

3.3.แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งออกแบบ  200,000 62,720 137,280 153 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 
2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 105,000 

(โอนเพ่ิม 53,000) 
108,428 49,572 154 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

3 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 
(โอนลด 14,000) 

- 36,000 155 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

4 โครงการจดัการน ้าตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน ้าใตดิ้น) 

50,000 - 50,000 155 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

5 โครงการอบรม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
,พ.ร.บ.ขดุดินและถมดิน   

30,000 - 30,000 156 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 345,000 
(โอนเพ่ิม 50,000) 

274,794 120,206 157 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 

3.3.แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ /กจิกรรม  

ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

7 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาชา
ชยัภูมิ 

200,000 
(โอนเพ่ิม 30,000) 

230,000 
(โอนลด 200,000) 

- 30,000 162 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
ชยัภูมิ 

400,000 329,369.14 70,630.86 162 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 

9 ค่าจา้งเหมาบคุคลช่วยงานดา้นก าจดัขยะ 102,000 - 102,000 162 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองช่าง 
(งานก าจดัขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกลู) 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมืองและบริหารจัดการ 
3.8.แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม  248,200 140,978 107,222 174 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั คลงั ช่าง 
ศึกษา 

2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 10,000 9,400 600 174 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั คลงั ช่าง 
ศึกษา 

3 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 15,505,200 
(โอนลด 1,642,205) 

12,698,800 1,164,195 175 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

4 เบ้ียยงัชีพคนพิการ 8,820,000 
(โอนลด 237,010,) 

5,626,800 2,956,190 175 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

5 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 126,000 95,500 30,500 176 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

6 ส ารองจ่าย 300,000 
(โอนเพ่ิม 250,000) 

453,089.60 96,910.40 176 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

7 เงินสมทบกองทนุหลกัประกนัสุขภาพ
ต าบลโพนทอง 

150,000 150,000 - 177 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

8 เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ
ขา้ราชการทอ้งถ่ิน (กบท.) 

199,105 
(โอนเพ่ิม 199,105) 

398,210 - 177 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

9 เงินบ าเหนจ็ลูกจา้งประจ า 56,695 56,69.84 0.16 178 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
10 เงินช่วยพิเศษ 132,840 

(โอนเพ่ิมตั้งจ่ายใหม่) 
132,840 -  รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
4.1.แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งเหมาบริการคนขบัรถ 57,000 
(โอนเพ่ิมตั้งจ่ายใหม่) 

57,000 
 

-  รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

2 ค่าจา้งเหมาบริการเพื่อดูแลความเรียบร้อย
บริเวณโรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง 

102,000 
(โอนลด 57,000) 

8,500 36,500 119 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 138,000 
(โอนลด 74,000) 

5,605 58,395 119 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

4 รายจ่ายเก่ียวกบัค่ารับรองและพิธีการ 20,000 - 20,000 120 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

5 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน(ศพด. 
ต าบลโพนทอง) 

70,950 27,090 43,860 120 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

6 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน(โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง) 

10,800 8,700 2,100 120 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

7 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน (ศพด.ต าบลโพน
ทอง) 

49,500 18,900 30,600 121 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

8 ค่าจดัการเรียนการสอน   (รายหวั) 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) 

61,200 49,300 11,900 121 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

9 ค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหวั) (ศพด.ต าบลโพนทอง) 

280,500 222,700 57,800 121 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
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4.1.แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

10 ค่าจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน        
(รร.อนุบาลอบต.โพนทอง) 

15,480 12,470 3,010 122 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

11 ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000 
(โอนลด 80,000) 

- - 122 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

12 ค่าใชจ้่ายในการปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษาของ (โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง) 

20,000 - 20,000 122 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

13 ค่าใชจ้่ายพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียน
ในสังกดั อปท. 

9,000 - 9,000 123 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

14 ค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (รร.
อนุบาล อบต.โพนทอง) 

50,000 - 50,000 123 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

15 ค่าใชจ้่ายในโครงการเรียนภาษาองักฤษภาค
ฤดูร้อนกบัครูต่างชาติ 

50,000 
(โอนลด 50,000) 

- - 123 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

16 ค่าหนงัสือเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง) 

7,200 5,800 1,400 124 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

17 ค่าหนงัสือเรียน (ศพด. ต าบลโพนทอง) 33,000 12,600 20,400 124 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

18 ค่าอุปกรณ์การเรียน (รร.อนุบาลต าบลโพน
ทอง) 

7,200 5,800 1,400 125 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
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4.1.แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

19 ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.ต าบลโพนทอง) 33,000 12,600 20,400 125 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

20 โครงการจา้งนกัเรียนนกัศึกษาในระหว่าง
ปิดภาคเรียน 

40,000 - 40,000 126 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

21 โครงการทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียน
นกัศึกษา 

40,000 - 40,000 126 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

22 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

50,000 
 

- 50,000 
 

127 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

23 โครงการอบรมและศึกษาดูงานบคุลากร
ทางการศึกษากองการศึกษา องคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพนทอง 

50,000 - 50,000 127 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 
(โอนเพ่ิม 130,000) 

35,639.07 144,360.93 128 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
 

25 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวนั 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1,312,000 1,304,000 8,000 138 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 
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4.1.แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

26 ค่าจา้งเหมาการประกอบอาหารกลางวนัให้
เด็ก ศพด.นางเมง้ 

254,800 200,340 54,460 136 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 

27 ค่าจา้งเหมาในการประกอบอาหารกลางวนั
ให้เด็ก ศพด.โพนทอง 

308,700 236,940 71,760 136 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 

28 ค่าจา้งเหมาในการประกอบอาหารกลางวนั
ให้เด็ก ศพด.หนองหญา้รังกา 

245,000 163,200 81,800 136 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 

29 ค่าจา้งเหมาในการประกอบอาหารกลางวนั
ให้เด็ก โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง 

144,000 128,240 15,760     136 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

4.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ตา้น
ยาเสพติด 

150,000 
(โอนเพ่ิม 50,000) 

200,000 - 166 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้น
กีฬาส าหรับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 

100,000 - 100,000 167 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

3 โครงการประเพณีสงกรานตต์ าบลโพนทอง  20,000 - 20,000 167 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
4 โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาล

เจา้พ่อพญาแล 
100,000 

(โอนลด 100,000) 
- - 168 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

5 โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟต าบล
โพนทอง  

25,000 
(โอนลด 24,000) 

- 1,000 168 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

6 งานเจา้พ่อพญาแล 60,000 
(โอนลด 50,000) 

- 10,000 169 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

7 โครงการประเพณีท าขวญัขา้วต าบลโพน
ทอง 

20,000   169 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

8 โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด 35,000   169 รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
9 โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ตา้น

ยาเสพติด 
150,000 

(โอนเพ่ิม 50,000) 
200,000 -  รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 

(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 
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4.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

10 โครงการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์ตา้น
ยาเสพติด 

150,000 
(โอนเพ่ิม 50,000) 

200,000 -  รายจ่ายประจ าปี 2564 กองการศึกษา 
(งานกีฬาและ
นนัทนาการ) 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบริการ 102,000 
 

101,500 500 142 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

2 โครงการควบคุมป้องกนัและก าจดัโรคพิษ
สุนขับา้ 

50,000 49,420 580 142 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

3 โครงการคดัแยกขยะและก าจดัขยะจากตน้
ทางในชุมชน 

30,000 29,182 818 143 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน 

30,000 - 30,000 143 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

5 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

50,000 49,992 8 144 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

6 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(To be number one) 

100,000 92,675 7,35 144 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

7 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแม่และเด็ก 

80,000 50,082 29,918 145 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

8 โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพการ
บริหารจดัการขยะในชุมชนต าบลโพนทอง 

50,000 - 50,000 145 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

9 โครงการอบรมและเพ่ิมพฒันาศกัยภาพผูน้ า
ดา้นสุขภาพในชุมชน 

30,000 
 

- 30,000 
 

146 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

10 โครงการอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก 20,000 
(โอนลด 20,000) 

- - 146 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานสร้างเสริมความเข็มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 กิจกรรมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

30,000 - 30,000 163 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

2 กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ 50,000 
(โอนเพ่ิม 10,000) 

57,000 3,000 164 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

3 โครงการส่งเสริมดา้นการพฒันาเด็กและ
เยาวชน 

30,000 - 30,000 164 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

4 โครงการส่งเสริมดา้นการพฒันาสตรี 50,000 47,800 2,200 165 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

5 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนแผนชุมชน 6,000 5,000 1,000 165 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชน 30,000 30,000 - 166 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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6.ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 
6.1.แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพฒันาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา  

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการจดังานส่งเสริมเกษตรอนิทรียง์าน
อาชีพต าบลโพนทอง 

30,000 - 30,000 171 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 23,005 6,995 171 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

3 โครงการส่งเสริมการท าปศุสัตว ์ 50,000 39,800 10,200 172 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

4 โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ ยพืชสดเพื่อ
ปรับปรุงดิน 

30,000 30,000 - 172 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

5 โครงการสนบัสนุนกลุ่มอาชีพการเล้ียงโค 50,000 
(โอนลด 50,000) 

- - 172 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 

6 โครงการทอ้งถ่ินสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว 50,000 41,000 9,000 173 รายจ่ายประจ าปี 2564 ส านกัปลดั 
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ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 

1. เน่ืองจากเกิดปัญหาโรคระบาดโควิด-19 จึงท าใหก้ารจดัท าโครงการ ประชุมหรืออบรมบางโครงการตอ้งชะลออและยกเลิกการ
จดัท าโครงการออกไปก่อนเพือ่เป็นการลดการแพร่ระบาดของการติดเช้ือของโรคระบาดโควิด -19 

2. ท าใหโ้ครงการกิจกรรมบางโครงการเกิดความไม่ต่อเน่ือง 
3. งบประมาณตามขอ้บญัญติัรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 บางโครงการไม่ไดมี้การเบิกจ่ายและตกเป็นเงินงบประมาณสะสม

ประจ าปี  และไดโ้อนงบประมาณรายจ่ายบางรายการมาตั้งเป็นงบประมาณในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด -19 และงานบริการสาธารณสุข 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา/ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
1. ด าเนินการตามระเบียบและหนงัสือส่ังการโดยเคร่งครัด 
2. ประชุมคณะกรรมการท่ีจดัท าโครงการ รายงานผูบ้ริหารทราบ เพือ่หาแนวทางแกไ้ข 
3. การพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะงานขอ้มูลข่าวสาร  ใหบุ้คลากรผูรั้บผิดชอบงานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการป้องกนั

แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19   
4. การจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็น

ส าคญั 
5. ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน  เพื่อจะติดตามการด าเนินงานถึงความกา้วหนา้และพฒันางานใหดี้ยิง่ข้ึน 
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สรุปโครงการเพ่ือการพฒันาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตร ์ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
2561 2562 2563 2564 2561 2562 2563 2564 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.การพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

254 75,645,606 13 3,519,000 3 334,000 2 2,120,000 5 456,000 9 3,543,500 51 13,328,153 20 5,374,000 

2.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

43 12,460,000 2 122,000 - - - - 5 150,000 1 17,280 1 10,481 1 54,000 

3.ยทุธศาสตร์ดา้น
การเมืองและ
บริหารจดัการ 

50 39,305,372 42 2,141,900 5 169,000 10 315,000 104 10,109,738 73 6,864,489.65 46 23,215,474.82 53 22,689,938.40 

4.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี 
วฒันธรรม 

33 6,951,850 4 212,000 6 300,000 10 399,000 29 6,270,570 23 4,352,866.08 18 1,618,871.05 39 3,115,424.07 

5.ยทุธศาสตร์
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวิตสังคมและ
สาธารณสุข 

19 20,838,000 9 186,000 11 569,500 3 110,000 8 20,240,000 9 17,844,090 6 297,616 16 512,651 

6.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
และการท่องเท่ียว 

5 380,000 3 140,000 4 140,000 2 60,000 3 180,000 3 304,710 1 35,000 6 133,805 

รวม 404 155,580,828 73 6,320,900 29 1,512,500 27 3,004,000 154 37,578,276 118 32,926,935.73 123 38,505,595.87 135 31,919,818.50 
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