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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชัยภูมิ 
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

-  วตัถุประสงคข์องโครงการ  เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก ปลอดภยัในการคมนาคม การเดินทางสัญจร 
1.  แนวทางการพัฒนา   
1.1 แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง/

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการ   

จ านวน 150,000 บาท  

ต าบล
โพนทอง 
 

 

กองช่าง             

 

2. ปรับปรุงจุดสูบน ้าหนองใหญ่ 
เพ่ือใชเ้ติมน ้ารถบรรทุกน ้า 
   
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
จุดสูบน ้าหนองใหญ่ เพ่ือใชเ้ติมน ้า
รถบรรทุกน ้า 

งบประมาณ 100,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 
 

 

กองช่าง             

 

3. ก่อสร้างบ่อก าจดัขยะอินทรีย ์
   
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างบ่อ
ก าจดัขยะอินทรีย ์

งบประมาณ 50,000.-บาท  

ต าบล
โพนทอง 
 

 

กองช่าง             
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1.  แนวทางการพัฒนา 
1.2  แนวทางการพฒันาคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการเกษตร  

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าสู้ภยัแลง้ 

เพ่ือจ่ายตามโครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าสู้ภยัแลง้ 

งบประมาณ  20,000.-บาท  

ต าบลโพน
ทอง 
 

 

ส านกัปลดั             

2. โครงการจดัการน ้าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ธนาคารน ้าใต้
ดิน) 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
จดัการน ้าตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน ้าใตดิ้น) 
งบประมาณ 100,000.-บาท  

ต าบลโพน
ทอง 
 

 

กองช่าง             
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1.  แนวทางการพัฒนา 
1.3  แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ     

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

1. ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่าย 
เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ ท่ีท  าการ 
อบต.ลานวฒันธรรมหนองใหญ่ ม.1 
ท่ีสาธารณะท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ
ของ อบต.และหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บา้น ฯลฯ 
งบประมาณ  520,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 
 

 

ส านกัปลดั             

2. ประเภทค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก บา้นนาง
เมง้ ,โพนทอง,หนองหญา้รังกา และ
โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง 
งบประมาณ 120,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

3. อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ  600,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองช่าง             

4. ประเภทวสัดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

ค่าจดัซ้ือหลอดไฟ ฟิวส์  เข็มขดัรัด
สายไฟฟ้า เทปพนัสายไฟ 
งบประมาณ  30,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 
 

กองช่าง             
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1.  แนวทางการพัฒนา 
1.3  แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ     

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

5. ประเภทค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า 
งบประมาณ 85,000.-บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

กองช่าง             

6. ประเภทค่าน ้ าประปา ค่าน ้ าประปาของของ ท่ีท  าการ อบต. 
และในท่ีสาธารณะท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบของ อบต. 
งบประมาณ 53,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

7. ประเภทค่าน ้ าประปา  
ค่าน ้ าบาดาล 

ค่าน ้ าประปา ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้ง 
3 ศนูย ์และโรงเรียนอนุบาลต าบล
โพนทอง 
   งบประมาณ 80,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

8. อุดหนุนการประปาส่วน
ภมิูภาคจงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ืออุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
จงัหวดัชยัภูมิ ฯลฯ 
งบประมาณ  350,000.- บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

 

กองช่าง             

9. ประเภทค่าบริการ
โทรศพัท ์

ค่าโทรศพัทท่ี์ใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสาร ท่ีท  าการ อบต. 
งบประมาณ 10,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

10. ประเภทค่าบริการ
ไปรษณีย ์

ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณติั ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร  ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์ 
งบประมาณ 5,000.-บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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1.  แนวทางการพัฒนา 
1.3  แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ     

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

11. ประเภทค่าบริการ
ส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการใชร้ะบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ต
การ์ด และค่าส่ือสารอ่ืน ๆ 
งบประมาณ 35,000.- บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

 
 

ส านกัปลดั             

 

 

แนวทางการพัฒนา 
1.4  แนวทางการพฒันาระบบชลประทานและแหล่งน ้า   

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

- - - ต าบลโพน
ทอง 

-             
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  1.  แนวทางการพัฒนา 
1.5  แนวทางการพฒันาสนบัสนุนเคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรกล   

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

- - - ต าบลโพน
ทอง 

-             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมอืง  จงัหวัดชัยภูมิ 
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง ) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 
-  วตัถุประสงคข์องโครงการ  เพ่ือให้ประชาชนด าเนินชีวิตอยา่งเพียงพอ 

2.  แนวทางการพัฒนา 
2.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย ์  

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการส่งเสริมปลูก
ปุ๋ยพืชสดเพ่ือปรับปรุง
ดิน 

เพ่ือจ่าย โครงการส่งเสริมปลูกปุ๋ย
พืชสดเพ่ือปรับปรุงดิน 
งบประมาณ  30,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

 

ส านกัปลดั             

2. โครงการส่งเสริมการ 
ท าเกษตรอินทรีย ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย ์ 
งบประมาณ  30,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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2.  แนวทางการพัฒนา 
2.2  แนวทางการพฒันาส่งเสริมการผลิต แปรรูปสินคา้เกษตรและการตลาด   

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

- - - ต าบลโพน
ทอง 

-             

 

 

2.  แนวทางการพัฒนา 
2.3  แนวทางการพฒันาองคค์วามรู้ นวตักรรม และเทคโนโลย ี  

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

- - - ต าบลโพน
ทอง 

-             
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2.  แนวทางการพัฒนา 
2.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนระดบัฐานราก และสนบัสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ   

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริม 

การพฒันาสตรี 

 

โครงการส่งเสริมการพฒันาสตรี 

งบประมาณ 90,000.- บาท 
ต าบลโพน

ทอง 
ส านกัปลดั             

2 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

งบประมาณ  30,000.- บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดัฯ             

3 ค่าจา้งเหมาบุคคล
ช่วยงานการเกษตร 

เพ่ือจ่าย   ค่าจา้งเหมาบุคคลช่วยงาน
การเกษตร  
งบประมาณ 102,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดัฯ             

 

2.  แนวทางการพัฒนา 
2.5  แนวทางการลดปัญหาความยากจน    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

 - - - -             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชัยภูมิ  

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารจัดการ ) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารจัดการ  
-  วตัถุประสงคข์องโครงการ  เพ่ือส่งเสริมการเมืองแบบประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.  แนวทางการพัฒนา 
3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาเผยแพร่  
เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กนั 
และสี ป้าย ฯลฯ 
งบประมาณ 20,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดัฯ             

2 ค่าวสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาเผยแพร่  
เช่น กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กนั 
และสี ป้าย ฯลฯ 
งบประมาณ 20,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง

บริการ 
เพ่ือจ่าย 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
อ่ืนๆ, ค่ารับวารสาร หนงัสือพิมพ ์,      
ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             

4 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
บริการ 

เพ่ือจ่าย 
1.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือ ค่าซกัฟอก 
ค่าก าจดัส่ิงปฏิกลู  ค่ารับวารสารและ
ส่ิงพิมพ ์ค่าเบ้ียประกนั ค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจา้งเหมา
บริการ ค่าติดตั้งโทรศพัท ์ค่าติดตั้ง
เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 
ฯลฯ 
2. ค่าจา้งเหมาบริการเพ่ือดูแลความ
เรียบร้อยบริเวณ โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง เช่นท าความสะอาดบริเวณ
ภายนอก และสวนหยอ่ม และงานอ่ืนๆท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
งบประมาณ 230,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองการศึกษา             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 

(ผลผลติ / งบประมาณ) 
พืน้ที ่

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึง

บริการ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า  
-ค่าถ่ายเอกสาร 
-ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 
-ค่าซกัฟอก 
-ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ 
-ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ  ท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
อ่ืน 
งบประมาณ  120,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองคลงั                                                                                                                                                                                                                                 

6 ประเภทครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จดัซ้ือเกา้อ้ีท  างานแบบลอ้เล่ือน  
จ านวน 2 ตวั  
งบประมาณ 7,800.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

 
 

ส านกัปลดัฯ             

7 ประเภทครุภณัฑ์
ส านกังาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรเอนกประสงค ์จ  านวน 
3 เคร่ือง  
งบประมาณ 21,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดัฯ             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 ประเภทครุภณัฑ์

ส านกังาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จดัซ้ือโต๊ะท างาน  จ  านวน 2 โต๊ะ 
งบประมาณ 15,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดัฯ 
 

            

9 ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้า
และวิทย ุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จดัซ้ือชุดหอกระจายข่าว จ  านวน 6 ชุด  
งบประมาณ 318,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดัฯ 
 

            

10 ประเภทครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 
งบประมาณ 44,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดัฯ 
 

            

11 ประเภทครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ ส าหรับ
งานประมวลผล  
จ านวน  1 เคร่ือง 
งบประมาณ  22,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดัฯ 
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 ค่าวสัดุส านกังาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า  กระดาษ หมึก ดินสอ 

ปากกา  ไมบ้รรทดั  ยางลบ  คลิป 
เป๊ก  เข็มหมุด   เทป  พีวีซี  แบบใส 
กระดาษคาร์บอน  กระดาษไขน ้ายาลบ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม   สมุดบญัชี  สมุด
ประวติัขา้ราชการ แบบพิมพ ์ ตรายาง 
ซอง ธงชาติ  ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือหรือ
จา้งพิมพ ์  ฯลฯ 
งบประมาณ 300,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

13  ค่าวสัดุส านกังาน 
 
 
 

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

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14  ค่าวสัดุส านกังาน เพื่อจ่ายเป็นค่า  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  

ไมบ้รรทดั  ยางลบ  คลิป 
เป๊ก  เขม็หมุด   เทป  พีวีซี  แบบใส 
กระดาษคาร์บอน  กระดาษไขน ้ายาลบ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม   สมุดบญัชี  สมุดประวตัิ
ขา้ราชการ แบบพิมพ ์ ตรายาง 
ซอง ธงชาติ  ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พิมพ ์  ฯลฯ งบประมาณ 54,300 บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองการศึกษา             

15  ค่าวสัดุส านกังาน เพื่อจ่ายเป็นค่า  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา  
ไมบ้รรทดั  ยางลบ  คลิป 
เป๊ก  เขม็หมุด   เทป  พีวีซี  แบบใส 
กระดาษคาร์บอน  กระดาษไขน ้ายาลบ
กระดาษ  กาว  แฟ้ม   สมุดบญัชี  สมุดประวตัิ
ขา้ราชการ แบบพิมพ ์ ตรายาง 
ซอง ธงชาติ  ส่ิงพิมพท่ี์ไดจ้ากการซ้ือหรือจา้ง
พิมพ ์  ฯลฯ งบประมาณ  50,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองคลงั             

16 ประเภทวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึก หมึก
เคร่ืองพิมพ ์แผน่กรองแสง  กระดาษตอ่เน่ือง
สายเคเบิล  แป้นพิมพ ์ เมมโมร่ีซิป                                                    
งบประมาณ  50,000  บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดัฯ             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17 ประเภทวสัดุ

คอมพิวเตอร์ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
อุปกรณ์บนัทึกขอ้มลู ตลบัผงหมึก หมึก
เคร่ืองพิมพ ์แผน่กรองแสง  กระดาษ
ต่อเน่ืองสายเคเบิล  แป้นพิมพ ์ เมมโมร่ี
ซิป 
งบประมาณ  30,000  บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองคลงั             

18 ประเภทวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
อุปกรณ์บนัทึกขอ้มลู ตลบัผงหมึก หมึก
เคร่ืองพิมพ ์แผน่กรองแสง  กระดาษ
ต่อเน่ืองสายเคเบิล  แป้นพิมพ ์ เมมโมร่ี
ซิป  งบประมาณ  50,000.-  บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             

19 ประเภทวสัดุ
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์  
เช่น แผน่ซีดี โปรแกรมและอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั คอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ  20,000.-  บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 

            

20 ประเภทวสัดุ 
เคร่ืองดบัเพลิง 

เพ่ือจ่ายค่า  
จดัซ้ือวสัดุน ้ ายาเคมีดบัเพลิง หรือน ้ายา
ดบัเพลิง  
งบประมาณ  20,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
21 ประเภทวสัดุอ่ืน 

 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุส าหรับ ศนูย ์
อปพร.เช่นไฟฉาย กระบอง และวสัดุอุปกรณ์
ในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ฯลฯ  
งบประมาณ 20,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

22 ประเภทวสัดุงานบา้น 
งานครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า น ้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ 
เช่น  แปรง ไมก้วาด ผา้ปโูต๊ะ ถว้ยชาม  
แกว้น ้ า จานรอง ถาด กระโถน เตาไฟฟ้า  
กระติกน ้าร้อน กระติกน ้าแข็ง ไมโครเวฟ 
ฯลฯ งบประมาณ  80,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

23 ประเภทวสัดุงานบา้น 
งานครัว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า น ้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ 
เช่น  แปรง ไมก้วาด สบู่ ผงซกัฟอก ฯลฯ 
ฯลฯ งบประมาณ  20,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองการศึกษา             

24 ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 
ครุภณัฑ ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น 
เพ่ือให้ใชง้านไดต้ามปกติ และค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษายานพาหนะ ค านวณตั้ง
งบประมาณตามหลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายประกอบกบัการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในลกัษณะค่าใช้
สอย  วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค  
งบประมาณ  งบประมาณ  200,000.-  บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

  

25 

 

3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
25 ประเภทวสัดุไฟฟ้า 

และวิทย ุ
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ
เช่น ฟิวส์  เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า  เทปพนั
สายไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  
ฯลฯ  งบประมาณ  3,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

26 ประเภทวสัดุไฟฟ้า 
และวิทย ุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ
เช่น ฟิวส์  เข็มขดัรัดสายไฟฟ้า  เทปพนั
สายไฟ ปลัก๊ไฟฟ้า  สวิตตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า  
งบประมาณ  30,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

 
 
 
 

กองช่าง             

27 ประเภทวสัดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
แบตเตอร่ี ตลบัลูกปืน  น ้ ามนัเบรก เพ่ือจ่าย
เป็นค่ายางนอก  ยางใน  หมอ้น ้ ารถยนต ์ เบาะ
รถยนต ์ฟิลม์กรองแสง  เข็มขดันิรภยั แม่แรง 
ฯลฯ 
งบประมาณ  100,000.-บาท 

ต าบล 
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

  

26 

 

3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
28 ประเภทวสัดุเช้ือเพลิง

และหล่อล่ืน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
น ้ามนัเบนซิล  ดีเซล  น ้ ามนัก๊าด  น ้ ามนัเตา 
ถ่าน ก๊าซ  แก๊สหุงตม้ จารบี 
น ้ามนัเคร่ือง  ส าหรับรถยนต ์ จกัรยานยนต,์  
เคร่ืองตดัหญา้,  เคร่ืองสูบน ้า,เรือยนต,์เคร่ือง
พ่นหมอกควนั ฯลฯ 
งบประมาณ  750,000.-บาท 

ต าบล 
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

29 ประเภทวสัดุเคร่ือง
แต่งกาย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จดัซ้ือถุงมือ รองเทา้บูท๊ ชุดกนัฝน ผา้ปิดจมกู 
ฯลฯ ส าหรับลกูจา้งเก็บขนขยะมลูฝอย ของ 
อบต.โพนทอง 
งบประมาณ 20,000 บาท 

ต าบล 
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

30 ประเภทวสัดุอ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
มิเตอร์น ้ า  ไฟฟ้า ตะแกรงกนัสวะ 
หัวเช่ือมแก๊สหัววาลว์ เปิด-ปิด 
แก๊ส ฯลฯ 
งบประมาณ 3,000 บาท 

ต าบล 
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

  

27 

 

3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
31 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 AV 6  
เคร่ือง คุณลกัษณะตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
ฉบบัเดือน มีนาคม ขอ้ 61 
งบประมาณ 15,000 บาท 

ต าบล 
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

32 จดัซ้ือแทป็เล็ต เพ่ือจดัซ้ือแทป็เล็ต  จ  านวน 1 เคร่ือง 
งบประมาณ  20,000.-บาท  

ต าบล 
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

33 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์
งบประมาณ 300,000.-บาท 

ต าบล 
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

34 
 

ประเภทวสัดุโฆษณา 
และเผยแพร่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น มว้นฟิลม์ 
หน่วยความจ ากลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 
งบประมาณ  10,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองการศึกษา             

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

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

  

28 

 

3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
36 ประเภทวสัดุ

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
แบตเตอร่ี ตลบัลูกปืน  น ้ ามนัเบรก เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ายางนอก  ยางใน  หมอ้น ้ ารถยนต ์ เบาะ
รถยนต ์ฟิลม์กรองแสง  เข็มขดันิรภยั แม่แรง 
ฯลฯ งบประมาณ 50,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             

37 ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
บ ารุงรักษาซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น 
เพ่ือให้ใชง้านตามปกติและค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษายานพาหนะ ค านวณตั้งงบประมาณ
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
ฯลฯ งบประมาณ 200,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

38 ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น เพ่ือให้ใชง้านได้
ตามปกติและค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ ค านวณตั้งงบประมาณตาม
หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองคลงั             



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

  

29 

 

3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
39 ประเภทวสัดุ

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
แบตเตอร่ี ตลบัลูกปืน  น ้ ามนัเบรก เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ายางนอก  ยางใน  หมอ้น ้ ารถยนต ์ เบาะ
รถยนต ์ฟิลม์กรองแสง  เข็มขดันิรภยั แม่แรง 
ฯลฯ งบประมาณ 50,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             

40 ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น เพ่ือให้ใชง้านได้
ตามปกติและค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ ค านวณตั้งงบประมาณตาม
หลกัเกณฑแ์ละอตัราค่าใชจ่้ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ใน
ลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่าสาธารณูปโภค 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองการศึกษา             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
41 ค่าบ ารุงรักษา

ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
1.ค่าซ่อมแซมบา้นผูย้ากไร้    100,000   บาท        
2. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์         50,000   บาท        
3. ค่าซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บา้น  30,000    บาท        
4. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว
อบต. 60,000  บาท        
5. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อ
บาดาล   20,000  บาท        
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ   200,000 บาท  
งบประมาณ 460,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             

42 ประเภทวสัดุ
ก่อสร้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
จดัซ้ือวสัดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม ้สี ปนูซีเมนต ์
จอบท่อน ้า ฯลฯ 
งบประมาณ  250,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
43 โครงการจดัท าแผน

ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองคลงั             

44 โครงการ อบต. 
โพนทอง พบ
ประชาชน  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใชจ่้าย ตามโครงการ อบต.โพนทอง  
พบประชาชน 
งบประมาณ 20,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั       
 
 

      

45 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพ 

เพ่ือจ่ายค่า 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพ ผูบ้ริหาร/ส.อบต./พนกังานส่วน
ต าบล/พนกังานครู/พนกังานจา้งฯ/
ลูกจา้งประจ า/ผูน้ าหมู่บา้น/แกนน าองคก์ร
ชุมชน/ตวัแทนกลุ่มต่างๆ 
งบประมาณ 350,000.-บาท      

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
46 โครงการพฒันาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะผูบ้ริหาร  
พนกังานส่วนต าบล
โพนทอง 
พนกังานครู 
ลูกจา้งประจ าและ
พนกังานจา้ง สังกดั
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
โครงการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของคณะผูบ้ริหาร  
พนกังานส่วนต าบลโพนทอง 
พนกังานครู ลูกจา้งประจ าและพนกังาน
จา้ง สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
โพนทอง  
งบประมาณ 150,000.-บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

47 ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปปฏิบติั
ราชการ 

เพ่ือจ่ายค่า 
ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร 
เช่นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั 
ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน 
งบประมาณ 150,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
48 ค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางไปปฏิบติั
ราชการ 

เพ่ือจ่ายค่า 
ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร 
เช่นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั 
ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน 
งบประมาณ 40,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองคลงั             

49 ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปปฏิบติั
ราชการ 

เพ่ือจ่ายค่า 
ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร 
เช่นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั 
ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน 
งบประมาณ 70,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

50 ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปปฏิบติั
ราชการ  

เพ่ือจ่ายค่า 
ใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร 
เช่นค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั 
ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบิน 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองช่าง             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
51 เงินสมทบกองทุน

บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (กบท.) 
   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  (กบท.) โดยค านวณจาก
ประมาณการรายรับจากขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
งบประมาณ 211,965.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

52 เงินบ าเหน็จ
ลูกจา้งประจ า 
  
  
   

เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จ
ลูกจา้งประจ า จ านวน 12 เดือน 1 อตัรา  
ต าแหน่ง พนกังานประสานงาน
ชนบท จ านวน 1 อตัรา 
งบประมาณ 56,695.- บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

  

35 

 

3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    
ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
53 ประเภทครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์                                  
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง คุณลกัษณะ
ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
ฉบบัเดือนมีนาคม  2562 ขอ้ 13 
 งบประมาณ 44,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

54 ประเภทครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์                                  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง คุณลกัษณะ
ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ
พ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
ฉบบัเดือนมีนาคม  2562 ขอ้ 13 
จ านวน 22,000.-บาท 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1 จ านวน  2 เคร่ือง  
คุณลกัษณะตามเกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
ฉบบัเดือนมีนาคม  2562 ขอ้ 8 
งบประมาณ 44,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดบัท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
55 เงินสมทบกองทุน

ประกนัสังคมของ
พนกังานจา้ง ของ 
อบต. 

เพ่ือจ่าย 
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของ
พนกังานจา้ง ของ อบต.  จ  านวน 12 เดือน 
32 อตัรา  
งบประมาณ  256,308-  บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ทุกส่วน             

56 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
กรณีลูกจา้งประสบอนัตราย เจ็บป่วย หรือ
สูญหาย 
งบประมาณ 20,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ทุกส่วน             

57 ค่าจา้งเหมาบริการ
บุคคลท าความสะอาด 
จ านวน  1 อตัรา 

เพ่ือจ่าย 
เป็นค่าจา้งเหมาบริการคนท าความสะอาด 
จ านวน 1 อตัรา   
งบประมาณ  102,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

58 ค่าจา้งเหมาบริการงาน
ประชาสัมพนัธ์  จ  านวน 
1 อตัรา 
 

เพ่ือจ่าย 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการงาน
ประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 1 อตัรา 
งบประมาณ  102,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดบัท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
59 ค่าจ่างเหมาต่างๆ  

ท่ีไม่เขา้ลกัษณะอ่ืนๆ 
เพ่ือจ่ายเป็น 

-ค่าจ่างเหมาต่างๆ  
-เป็นค่าจา้งเหมาบริการ  
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
- ค่ารับวารสาร หนงัสือพิมพ ์
-ค่าจา้งเหมาจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์
ต่างๆ 
ค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ท่ีไม่เขา้ลกัษณะ
อ่ืนๆ 
งบประมาณ 150,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

60 
 

รายจ่ายเก่ียวกบัการ
รับรองและพิธีการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
-ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  ตั้งไว ้ 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเคร่ืองด่ืม ค่า
ของขวญั หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองใน
การเล้ียงรับรอง  
-ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมต่างๆ ตั้ง
ไว ้50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าใชใ้นการเล้ียงรับรอง 
งบประมาณ 80,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดบัท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
61 ค่าบริการไปรษณีย ์

  
  
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณติั ค่า
ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู ้ไปรษณีย ์         
งบประมาณ 10,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

62 ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสาร
โทรคมนาคม   
งบประมาณ 20,000.-บาท         

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

63 โครงการจดังานวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจา้  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระนางเจา้ ฯ พระบรม
ราชินี) เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  
ค่าวสัดุ และอ่ืนๆ   
งบประมาณ 30,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั         /    

64 โครงการจดังานวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว  
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่ัว เช่น ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ และอ่ืนๆ  
งบประมาณ 30,000.-บาท  

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั          /   
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดบัท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
65 ตูเ้ก็บเอกสารแบบบาน

เล่ือน  
  
   

เพ่ือจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบบาน
เล่ือน 2 หลงัๆละ 5,500 บาท 
งบประมาณ  11,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             

66 ครุภณัฑก่์อสร้าง 
  
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเทปวดัระยะ  ความ
ยาวไม่นอ้ยกว่า  50 เมตร  จ านวน  3  อนั  
งบประมาณ 10,500.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             

67 ครุภณัฑก่์อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือประแจจบั
แป๊บ ขนาด 2 น้ิว จ านวน  3 ตวัๆ ละ 
 3,000 บาท 
งบประมาณ 9,000.-บาท  

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             

68 ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 
  
  
  

เพ่ือจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บ
เอกสาร แบบ 15 ล้ินชกั จ านวน 1 หลงั 
งบประมาณ  5,500.-บาท  
  

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั 
(แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์) 

            

69 ตูเ้ก็บเอกสารบานเล่ือน
แบบกระจก 
  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 
บานเล่ือนแบบ
กระจก จ านวน 2 หลงั ๆ ละ 6,000 บาท 
งบประมาณ 12,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองคลงั             
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3.1  แนวทางการพฒันาสมรรถนะและวฒันธรรมการท างานของบุคลากร    

ล าดบัท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
70 ค่าออกแบบ ค่าควบคุม

งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงก่อสร้าง  

ค่าจา้งออกแบบ จา้งควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชนหรือนินิบุคคล  
งบประมาณ 200,000.-บาท  
    

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             

71 ค่าจา้งออกแบบและ
ประมาณราคาระบบส่ง
น ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งออกแบบและประมาณ
ราคาระบบส่งน ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์                                               
 งบประมาณ 100,000.-บาท  

ต าบล
โพนทอง 

กองช่าง             
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3.  แนวทางการพัฒนา 
3.2  แนวทางการพฒันาปรับปรุงรูปแบบ  มาตรฐานการท างานสร้างทศันคติและค่านิยมในดา้นความซ่ือสัตย ์สุจริตในการท างาน    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรม

จริยธรรม  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอบรม
จริยธรรม (ผูบ้ริหาร,พนกังาน,
สมาชิกสภา อบต.โพนทอง) 
งบประมาณ 12,000.- บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ทุกส่วน             

2 โครงการจดัท า
ประเมินผลความพึง
พอใจ 

เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าด าเนินการจดัท าประเมินผล
ความพึงพอใจขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง 
งบประมาณ  20,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองช่าง             

3 โครงการสร้างการรับรู้
สู่ชุมชนในระดบัพ้ืนท่ี 
(จดัท าจดหมายข่าว)
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท า
โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนใน
ระดบัพ้ืนท่ี (จดัท าจดหมายข่าว)  
งบประมาณ 30,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองช่าง             

4 ค่าสอบเขตท่ีดิน
สาธารณะ 

เพ่ือจ่าย 
ค่าสอบเขตท่ีดินสาธารณะ 
งบประมาณ   50,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองช่าง             
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3.  แนวทางการพัฒนา 
3.3  แนวทางการพฒันาขอ้บญัญติั  แผนพฒันา  ระบบการควบคุมภายใน และการจดัท าแผนท่ีภาษี    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการส่งเสริม

สนบัสนุนแผนชุมชน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการ
ส่งเสริมสนบัสนุนแผนชุมชน 
งบประมาณ 6,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

2 โครงการประชุมสภา 
อบต.โพนทองสัญจร 

ค่าใชจ่้ายในการจดัประชุมสภา  
อบต.โพนทองสัญจร 
งบประมาณ  10,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

3 โครงการจดัเวที
ประชาคมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในเร่ืองต่างๆ 

ค่าใชจ่้ายโครงการจดัเวทีประชาคม
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในเร่ืองต่างๆ เช่น ค่า
วสัดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอ่ืนๆ   
งบประมาณ 15,000.-บาท 
 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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3.  แนวทางการพัฒนา 
3.3  แนวทางการพฒันาขอ้บญัญติั  แผนพฒันา  ระบบการควบคุมภายใน และการจดัท าแผนท่ีภาษี    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 โครงการทบทวน

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) 
  

ค่าใชจ่้ายโครงการทบทวน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-
2565) 
งบประมาณ 20,000 บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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3.  แนวทางการพัฒนา 
3.4  แนวทางการพฒันาการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีโดยเนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
อบต. 

ค่าใชจ่้ายในเลือกตั้ง ของ อบต.ตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก  าหนด 
งบประมาณ    200,000  บาท    

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

2 เงินอุดหนุนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ค่าใชจ่้ายโครงการศนูยป์ฏิบติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัชยัภูมิ 
งบประมาณ  25,000.-  บาท      

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

3 โครงการจดังานสร้าง
ความรักความสามคัคี
ของชุมชนปกป้อง 
สถาบนัชาติ  ศาสนา 

ค่าใชจ่้าย โครงการจดังานสร้างความ
รักความสามคัคีของชุมชนปกป้อง 
สถาบนัชาติ  ศาสนา 
งบประมาณ  50,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

4 ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้
พวงมาลา 

เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจดัซ้ือพวงมาลยั 
ช่อดอกไม ้ พวงมาลา ในโอกาส 
ต่าง ๆ 
เช่น พวงมาลา วนัปิยมหาราช เป็นตน้ 
งบประมาณ  10,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชัยภูมิ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณ ี วฒันธรรม ) 
4.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

-  วตัถุประสงคข์องโครงการ  เพ่ือเพ่ิมช่องทางโอกาสทางการศึกษาให้กบันกัเรียนในพ้ืนท่ี 
4.  แนวทางการพัฒนา 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน    

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อุดหนุนงบประมาณ

อาหารกลางวนั 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวนั 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
งบประมาณ  1,356,000.-บาท   

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

2 ทุนการศึกษาส าหรับ
นกัเรียนนกัศึกษา 

 ค่าทุนการศึกษา ส าหรับนกัเรียน  
นกัศึกษาต าบลโพนทอง  
งบประมาณ 40,000.- บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา           /  

3 อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน     

อาหารเสริม(นม) โรงเรียน      
 5  โรงเรียน และโรงเรียนอนุบาล
ต าบลโพนทอง 
งบประมาณ   716,659 - บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

4 อาหารเสริม(นม) ศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก      

อาหารเสริม(นม) ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
งบประมาณ  323,838. –บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 อุดหนุนงบประมาณ

อาหารกลางวนั 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
 1. อุดหนุนงบประมาณอาหาร
กลางวนั สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่า อาหาร
กลางวนั  สถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ระดบั เด็กเล็ก   
- ป.6) จ านวน  339 คน เป็น
เวลา 200 วนั/ 20 บาท/คน
งบประมาณ  1,356,000-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

6 อาหารกลางวนัศนูย์
พฒันาเด็กเล็กต าบล
โพนทอง  
   

อาหารกลางวนัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลโพนทองเพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้ง 
ในการประกอบอาหารกลางวนั
ให้กบัเด็กศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล
โพนทอง  จ านวน   828,100.-บาท 
เด็กจ านวน 169  คน  เป็น
เวลา 245  วนัละ  20.-บาท/คน 
งบประมาณ 828,100.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 อาหารกลางวนัเด็ก

โรงเรียนในสังกดั  
อบต. ร.ร.อนุบาล 
อบต.โพนทอง 

เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าจดัจา้งในการประกอบอาหาร
กลางวนัให้กบัเด็กนกัเรียนในสังกดั 
อบต.โพนทอง 
งบประมาณ  140,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                  

8 ค่าใชจ่้ายโครงการจา้ง
นกัศึกษา ในระหว่างปิด
ภาคเรียน 

ค่าใชจ่้ายโครงการจา้งนกัศึกษา    
ในระหว่างปิดภาคเรียนเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาว่างงานและปัญหาสังคมของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
งบประมาณ  40,000-  บาท     

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

9 โครงการวนัเด็ก
แห่งชาติต าบลโพนทอง 

เพ่ือจ่าย ในโครงการวนัเด็กแห่งชาติ
ต าบลโพนทอง  
งบประมาณ  50,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา      /         

10 ค่ากิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง) 

เพ่ือจ่าย 
ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) 
ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน 35 คนๆ
ละ 430 บาท ต่อปี 
งบประมาณ  15,050.- บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 ค่ากิจกรรมพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน 
(ศพด.ต าบลโพนทอง) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน (ศพด.ต าบลโพน
ทอง) ระดบัเตรียม
อนุบาล จ านวน  169 คน
ละ 430 บาท (ต่อปี)           
งบประมาณ  72,670.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

12 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง) 

เพ่ือจ่าย 
ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน (โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง) 
ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน 35 คนๆ
ละ 200 บาท  
งบประมาณ  10,500.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

13 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 
(ศพด.ต าบลโพนทอง)
  
  
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองแบบ
นกัเรียน (ศพด.ต าบลโพน
ทอง) ระดบัเตรีมอนุบาล 
จ านวน  169 คนๆ ละ 300 บาท  
(ต่อปี)  
งบประมาณ 50,700.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
14 ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การ

เรียน (โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง) 

เพ่ือจ่าย 
ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง) 
ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน 35 คนๆ
ละ 200 บาท (ต่อปี) 
งบประมาณ 7,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา               

15 ค่าจดัการเรียนการสอน
(รายหัว) 

เพ่ือจ่าย 
-เป็นค่าจดัการเรียนการสอน (ราย
หัว)(ศพด.ต าบลโพนทอง) ระดบั
เตรียมอนุบาล จ านวน 169 คนๆ ละ 
 1,700 บาท   
งบประมาณ  287,300.-บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

16 ค่าจดัการเรียนการสอน
(รายหัว)(รร.อนุบาล 
อบต.โพนทอง) 
  
  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการ
สอน (รายหัว) (รร.อนุบาล อบต.
โพนทอง) ระดบัอนุบาล
ศึกษา จ านวน  35 คน ๆ ละ 1,700  
บาท (ต่อปี) 
งบประมาณ 59,500.-บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17 ค่าใชจ่้ายในการ

ปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง) 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง) 
เพ่ือเบิกหักผลกัส่งเงินเขา้บญัชี
โรงเรียนอนุบาล อบต.โพน
ทอง เป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง
หลกัสูตรสถานศึกษา 
งบประมาณ 20,000.-บาท 
 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา               

18 ค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ขา้ราชการครูของ
โรงเรียนในสังกดั 
อปท. 

เพ่ือจ่าย  
เป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันา
ขา้ราชการครูของโรงเรียนในสังกดั 
อปท. ครู 3 คนๆ ละ 3,000 บาท 
งบประมาณ  9,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

19 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีจดัท า
แผนพฒันา 

เพ่ือใชจ่้ายในการส่งเสริมองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท า
แผนพฒันา (รร.อนุบาล อบต. 
โพนทอง) 
งบประมาณ  50,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 ค่าบริการส่ือสาร

โทรคมนาคม 
เพ่ือจ่าย 1.ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ  Asymmetric Digital Subscri
ber Line :ADSL จ านวน  9,600 บาท            
2.ค่าใชจ่้ายอินเตอร์เน็ตศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลโพนทองระบบ VDSL 50 M  จ านวน 
20,000 บาท 
งบประมาณ  29,600.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 

            

21 ค่าหนงัสือเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง) 

เพ่ือจ่ายเป็น 
เป็นค่าหนงัสือเรียน  
(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) 
ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน 35  
คน ๆละ 200 บาท ต่อปี 
งบประมาณ 7,000.- บาท  

ต าบล
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 

            

22 ค่าหนงัสือเรียน 
(โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง) 

เพ่ือจ่ายเป็น 
เป็นค่าหนงัสือเรียน  
(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) 
ระดบัอนุบาลศึกษา จ านวน 169  
คน ๆละ 200 บาท ต่อปี 
งบประมาณ 33,800.- บาท   

ต าบล
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาของทอ้งถ่ิน      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
23 โครงการอบรมและ

ศึกษาดูงานบุคลากร
ทางการศึกษา กอง
การศึกษา องคก์าร
บริหารส่วนต าบล
โพนทอง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการ 
จดัอบรม และศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษากองการศึกษา องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง เช่นค่าวสัดุ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอ่ืนๆ  
งบประมาณ  50,000-บาท  

ต าบล
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 

              

24 ค่าใชจ่้ายในโครงการ
เรียนภาษาองักฤษภาค
ฤดูร้อนกบัครูต่างชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็น 
ค่าใชจ่้ายในโครงการเรียนภาษาองักฤษภาค
ฤดูร้อนกบัครูต่างชาติ 
งบประมาณ 50,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 

            

25 เกา้อ้ีเดก็นกัเรียน 
  
  
  

เพ่ือจดัซ้ือเกา้อ้ีเด็ก
นกัเรียน จ านวน 40 ตวั ๆ ละ 390  
บาท ของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น 
นางเมง้   
งบประมาณ  15,600.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
26 เกา้อ้ีท  างานแบบ

ลอ้เล่ือน 
เพ่ือจดัซ้ือ เกา้อ้ีท  างานแบบ
ลอ้เล่ือน จ านวน 6 ตวั ๆ  
ละ 3,000 บาท 
ของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนอง
หญา้รังกา, ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
โพนทอง,โรงเรียนอนุบาลฯ 
งบประมาณ  18,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

27 เคร่ืองตดักระดาษ 
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดั
กระดาษ จ านวน  1 ตวั  ของศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญา้รังกา 
งบประมาณ 1,880 บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             

28 เคร่ืองปรับอากาศ 
  
  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 26,000 บีที
ย ูชนิดแขวนมีระบบฟอก
อากาศ จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 
 36,000 บาท  ของศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นโพนทอง,ศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองหญา้รังกา,โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง 
งบประมาณ 108,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             
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4.  แนวทางการพัฒนา 
 4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
29 ชุดโต๊ะขาพบั

ดา้นหนา้สีขาว 
เพ่ือจดัซ้ือชุดโต๊ะขาพบัดา้นหนา้สี
ขาว จ านวน 3 ตวั ๆละ 1,800 บาท 
ของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญา้ 
รังกา  
งบประมาณ 5,400.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 

            

30 ชุดโต๊ะนกัเรียนและ
เกา้อ้ีนกัเรียน 
  
  
  

เพ่ือจดัซ้ือโต๊ะนกัเรียนและเกา้อ้ี
นกัเรียน จ านวน 21 ชุด ๆ ละ 6,000 บาท 
ของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญา้ 
รังกา, ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น 
โพนทอง,ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางเมง้ 
งบประมาณ 126,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 

            

31 ตูเ้ก็บเอกสารบาน
เล่ือน  
  
   

จดัซ้ือตูเ้กบ็เอกสารบานเล่ือน 
จ านวน 4 หลงั ๆ ละ 6,000 บาท 
ส าหรับศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญา้
รังกา,กองการศึกษา 
งบประมาณ  24,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 
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4.  แนวทางการพัฒนา 
 4.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของท้องถิ่น      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
32 

ครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ 

เคร่ืองเสียงพร้อมล าโพงและไมค ์
งบประมาณ 9,000.-บาท  
     

ต าบล 
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 

            

33 
ครุภณัฑง์านบา้นงาน
ครัว  
  
  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไส้กรองน ้า จ านวน  3 เคร่ืองๆ
ละ 3,000  บาท 
ของศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญา้รังกา
,ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนางเมง้,โรงเรียน
อนุบาลฯ 
งบประมาณ 9,000.-บาท   

ต าบล 
โพนทอง 

กอง
การศึกษา 
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.2  แนวทางการพฒันาสร้างแหล่งบริการองคค์วามรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วสัดุอ่ืน จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพ์

สนบัสนุนท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ า
หมู่บา้น 12  หมู่บา้นๆละ  1  ฉบบัๆ
ละ 12  บาท เป็นเวลา  365 วนั/ปี 
งบประมาณ 52,560.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองคลงั             
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.3  แนวทางการพฒันาอนุรักษแ์ละสืบสานการศาสนา  ศิลปะ  ประเพณี  วฒันธรรม    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 
 

รายจ่ายเก่ียวกบัการการ
รับรองและพิธีการ 

เพ่ือจ่าย 
-ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือ
เล้ียงรับรองขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน) 
-พิธีเปิดอาคารต่างๆ 
-ค่าใชจ่้ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี ฯลฯ 
งบประมาณ  30,000.- บาท 
 

ต าบล
โพนทอง 

กองการศึกษา             
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4.  แนวทางการพัฒนา 
4.3  แนวทางการพฒันาอนุรักษแ์ละสืบสานการศาสนา  ศิลปะ  ประเพณี  วฒันธรรม    

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 โครงการสืบสาน

ประเพณีบุญเดือนหก
ศาลเจา้พ่อพระยาแล
  
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการตามโครง
สืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจา้
พ่อพระยาแล  
งบประมาณ 100,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

กองการศึกษา             

3 โครงการสืบสาน
วฒันธรรมประเพณีฮีต 
12 คลอง 14 
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินการตาม
โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณี
ฮีต 12 คลอง 14  
งบประมาณ 100,000.-บาท  

ต าบล
โพนทอง 

กองการศึกษา             

4 งานเจา้พ่อพระยาแล
  
  
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ
จดังานเจา้พ่อพระยาแล  
งบประมาณ 60,000.-บาท 
    

ต าบล
โพนทอง 

กองการศึกษา             

5 ส่งเสริมกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมท านุบ ารุงทาง
ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการตามโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุ
บ ารุงทางศาสนาและพระมหากษตัริย ์
งบประมาณ 100,000.-บาท 
  

ต าบล
โพนทอง 

กองการศึกษา             
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4.  แนวทางการพัฒนา 
 4.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  การละเล่นดนตรี  และกีฬา   

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการส่งเสริมและ

พฒันาศกัยภาพดา้นกีฬา
ส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพดา้นกีฬาส าหรับเยาวชน
และประชาชนในพ้ืนท่ี 
งบประมาณ  100,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

กองการศึกษา             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชัยภูมิ 
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติสังคม และสาธารณสุข ) 

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติสังคม  และสาธารณสุข 
-  วตัถุประสงคข์องโครงการ  เพ่ือให้ส่งเสริมสุขภาพอนามยั  และสวสัดิการของประชาชน 

5.  แนวทางการพัฒนา  
5.1  แนวทางการพฒันาสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคมแก่เยาวชนในสังคมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม     

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.2  แนวทางการพฒันาสร้างความเขม้แข็งให้สถาบนัครอบครัวและชุมชนให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข     

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการอบรมเยาวชน/

กลุ่มเส่ียง ให้ห่างไกลยา
เสพติด 

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

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

2 โครงการรณรงคแ์ละ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(To be number one)
  
  
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการโครงการ
รณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด   (To be number one) เช่น      
ค่าวสัดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืมค่าอ่ืนๆ  
งบประมาณ 100,000.-บาท 
  

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

  

62 

 

 
5.  แนวทางการพัฒนา 
5.3  แนวทางการพฒันาสร้างจิตส านึกสาธารณะให้ชุมชนในการปฏิบติัตามกฎหมาย     

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้ดา้นกฎหมายแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
โพนทอง  
  
   

ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ดา้นกฎหมายแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโพนทอง  เช่น ค่าวสัดุ  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมค่าอ่ืนๆ    
งบประมาณ  30,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

2 โครงการอบรม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร,พ.ร.บ.
ขุดดินและถมดิน 
  
  
  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการโครงการ
อบรม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร,พ.ร.บ.ขุด
ดินและถมดิน แก่ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล และ
พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง  
งบประมาณ 20,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น      

ล าดบัท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรม อปพร.
หลกัสูตรจดัตั้ง 
  
  
  

เพ่ือจ่ายด าเนินโครงการอบรม อปพร.
หลกัสูตรจดัตั้งเช่น ค่าวสัดุ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมค่าอ่ืนๆ  
งบประมาณ 100,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

2 โครงการอบรมเครือข่าย
ป้องกนัเหตุจมน ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ
อบรมเครือข่ายป้องกนัเหตุจมน ้า 
เช่น ค่าวสัดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่าง งบประมาณ 40,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

3 ส ารองจ่าย เพ่ือใชใ้นกรณีท่ีจ  าเป็นต่างๆ  เช่นภยั
หนาว ภยัแลง้ สาธารณภยัหรือภยัพิบติั
ต่างๆเป็นตน้ 
งบประมาณ  300,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั              

4 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกาย  เช่น เส้ือ
สะทอ้นแสง  เส้ือกนัฝน หมวก เส้ือ
คลุม รองเทา้ ถุงมือ ฯลฯ ส าหรับ
ดบัเพลิง /กูภ้ยั และค่าวสัดุเคร่ืองแต่ง
กาย ของ อปพร. 
 งบประมาณ 70,000.- บาท  

ต าบล
โพน ทอง 

ส านกัปลดั             
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น      

ล าดบัท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  
  
  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพยสิ์น  เพ่ือให้ใชง้านไดต้ามปกติ
และค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ   
งบประมาณ 100,000.-บาท  

ต าบล
โพน ทอง 

ส านกัปลดั             

6 โครงการลดอุบติัเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

เพ่ือจ่ายค่า 
ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมลดอุบติัเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต ์ 
และเทศกาลอ่ืน ๆ 
งบประมาณ  90,000.- บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

7 ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เพ่ือจ่ายค่า 
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเช่น  ค่าป่วยการชดเชยให้กบั
สมาชิก อปพร. 
งบประมาณ  220,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

8 ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง เพ่ือจ่ายค่า 
เพ่ือจดัซ้ือตูส้ าหรับใส่ถงัดบัเพลิง 24 ตู ้ 
งบประมาณ  39,600.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น      

ล าดบัท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 วสัดุก่อสร้าง 
  
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้าง เช่น เป็นค่า
ไม ้เหล็ก อิฐ หิน ปนู ทราย สี วสัดุ
อ่ืน ๆ ท่ีใชใ้นงานก่อ สร้าง         
งบประมาณ 30,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั 
(แผนงาน
รักษาความ
สงบ) 

            

10 วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง  
  
  
  

เพ่ือจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล ์
เพลา ตลบัลูกปืน น ้ามนัเบรก อาน
จกัรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสก
รู กระจกมองขา้งหลงัรถยนต ์ หมอ้น ้า
รถยนต ์กนัชนรถยนต์ เบาะ
รถยนต ์ฯลฯ 
งบประมาณ 70,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั 
(แผนงาน
รักษาความ
สงบ) 

            

11 ค่าจา้งเหมาบริการ
หน่วยกูชี้พกูภ้ยัต าบล 

เพ่ือจ่ายค่า 
ค่าจา้งเหมาบริการหน่วยกูชี้พกูภ้ยั
ต าบล จ านวน  2 คน 
งบประมาณ  228,000.-บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น      

ล าดบัท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือจ่ายค่า 
วสัดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น หมวก เส้ือคลุม 
รองเทา้ ถุงมือ ส าหรับ  ดบัเพลิง และค่า
วสัดุแต่งกาย  ของอาสาสมคัรป้องกนั
ภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
งบประมาณ 70,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

13 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์
  
   

เพ่ือจดัซ้ือวสัดุ/อุปกรณ์ ประจ ารถกูชี้พ
กูภ้ยั (EMS) 
ประมาณ 60,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั 
(แผนงาน
รักษาความ
สงบ) 

       /         

14 ครุภณัฑก่์อสร้าง 
  
  
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
กระจกนูน เพ่ือป้องกนัและลดอุบติัเหตุ
ทางถนน ขนาด 30 น้ิว จ านวน 10 ชุด 
งบประมาณ 55,000.-บาท 
  

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั 
(แผนงาน
รักษาความ
สงบ) 

            

15 ครุภณัฑง์านบา้นงาน
ครัว  
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือถงั
น ้ า (แบบไฟเบอร์กลาส) ขนาดความ
จุ 2,000 ลิตร เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
แลง้ จ านวน 6 ถงั  
งบประมาณ 49,800.-บาท   

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั 
(แผนงาน
รักษาความ
สงบ) 
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.4  แนวทางการพฒันาระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น      

ล าดบัท่ี โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต / งบประมาณ) 

พ้ืนท่ี 
หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์
  
  
  
  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับ
ประมวลผล
จ านวน  1 เคร่ือง คุณลกัษณะตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลกัษณะ
พ้ืนฐาน ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ฉบบั
เดือน มีนาคม 2562 ขอ้ 13  
งบประมาณ 22,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั 
(แผนงาน
รักษาความ
สงบ) 
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน     

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการพฒันาคุณภาพ

ชีวิตผูพิ้การต าบลโพน
ทอง 

เพ่ือเป็น ค่าใชจ่้าย 
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตผูพิ้การ
ต าบลโพนทอง 
งบประมาณ 30,000.-บาท 
 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

2 ประเภทเบ้ียยงัชีพ 
ผูป่้วยโรคเอดส์   

จ่ายสนบัสนุนช่วยเหลือผูป่้วยโรค
เอดส์  ทั้ง 12 หมู่บา้น 
งบประมาณ    126,000.- บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

3 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน  
  
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการ
โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
โรคเอดส์ในชุมชน เช่น ค่าวสัดุ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เคร่ืองด่ืมค่าอ่ืนๆ  
งบประมาณ 30,000.-บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

4 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน  
  
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการ
โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน เช่น ค่าวสัดุ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เคร่ืองด่ืมค่าอ่ืนๆ 
งบประมาณ 60,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             



                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

  

69 

 

5.  แนวทางการพัฒนา 
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน     

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 โครงการส่งเสริมดา้น

การพฒันาเด็กและ
เยาวชน  
  
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมดา้นการพฒันาเด็ก
และเยาวชน เช่น ค่าวสัดุ  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอ่ืน ๆ   
งบประมาณ 30,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบัประชาชน 
  
  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กบั
ประชาชน เช่น ค่าวสัดุ  
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าอ่ืน ๆ  
งบประมาณ 30,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

7 โครงการพฒันาชีวิต
ผูสู้งอายตุ  าบลโพนทอง 

เพ่ือจ่ายโครงการพฒันาชีวิตผูสู้งอายุ
ต าบลโพนทอง 
งบประมาณ  50,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

8 ประเภทเบ้ียยงัชีพ 
ผูสู้งอาย ุ

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับสนบัสนุน
การสร้างหลกัประกนัรายไดใ้ห้แก่
ผูสู้งอาย ุ 
งบประมาณ 15,466,800.- บาท 
 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.5  แนวทางการพฒันาส่งเสริมสวสัดิการชุมชน     

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 ประเภทเบ้ียยงัชีพคน

พิการ 
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับสนบัสนุน
การสวสัดิการทางสังคมให้แก่ผู ้
พิการจ านวน  7,084,800.- บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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5.  แนวทางการพัฒนา  
5.6  แนวทางการพฒันาเสริมสร้างสุขภาวะ และการออกก าลงักาย      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อ

ล่ืน  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน(ฉีดพ่นหมอกควนั)  
จ านวน  30,000 บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

2 ประเภทวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
แอลกอฮอล ์ออกซิเจน น ้ ายาต่างๆ  
เวชภณัฑ ์  เคมีภณัฑ ์อุปกรณ์  
ทางการแพทย ์  ถุงมือ  กระดาษ
กรอง เคร่ืองน่ึง  เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์และการแพทย ์ฯลฯ 
เช่นทรายอะเบท เพ่ือป้องกนัลูกน ้ า 
ยงุลายไวค้อยบริการชุมชน 
งบประมาณ  50,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.6  แนวทางการพฒันาเสริมสร้างสุขภาวะ และการออกก าลงักาย      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
3 โครงการส่งเสริม

โภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแม่และเด็ก 
  
  
  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการ
โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามยัแม่และเด็ก เช่น ค่า
วสัดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืมค่าอ่ืนๆ  
งบประมาณ 80,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

4 โครงการควบคุมและ
ก าจดัโรคพิษสุนขับา้  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ
ควบคุมและก าจดัโรคพิษสุนขับา้ 
 งบประมาณ  50,000.- บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             

5 ค่าจา้งเหมาบุคคล เป็น
รายเดือนเพ่ือช่วยงาน
สาธารณสุข 

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

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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5.  แนวทางการพัฒนา 
5.6  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างสุขภาวะ และการออกก าลงักาย      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงการอบรมและเพ่ิม

ศกัยภาพผูน้ าดา้น
สุขภาพในชุมชน 
  
  
  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการ
โครงการอบรมและเพ่ิมศกัยภาพ
ผูน้ าดา้นสุขภาพในชุมชน เช่น ค่า
วสัดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืมค่าอ่ืนๆ  
งบประมาณ 150,000.-บาท 
  

ต าบล 
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

7 สมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ
ต าบลโพนทอง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพต าบลโพนทอง 
งบประมาณ 150,000.-บาท 

ต าบล 
โพนทอง 

ส านกัปลดั             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชัยภูมิ 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม การท่องเทีย่ว ) 
6. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที ่ 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม และการท่องเทีย่ว  

-  วตัถุประสงคข์องโครงการ  เพ่ืออนุรักษธ์รรมชาติ  และดูแลส่ิงแวดลอ้มให้มีอยา่งสมบรูณ์ 
6.  แนวทางการพัฒนา 
6.1  แนวทางการพฒันาปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและควบคุมลมพิษ      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ค่าวสัดุถงัรองรับขยะ เพ่ือจดัซ้ือถงัรองรับขยะไวค้อย

บริการชุมชนในการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 
งบประมาณ 30,000.- บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

กองช่าง             

2. โครงการคดัแยกขยะ
และก าจดัขยะจากตน้
ทางในชุมชน 
  
  
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการ
โครงการคดัแยกขยะและก าจดัขยะ
จากตน้ทางในชุมชน เช่น ค่าวสัดุ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เคร่ืองด่ืมค่าอ่ืนๆ  
งบประมาณ  50,000.-  บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

กองช่าง             

3. ประเภทวสัดุเคร่ืองแต่ง
กาย   

เพ่ือจ่ายเป็นค่า  จดัซ้ือ  ถุงมือ,
รองเทา้บูท๊ ,ชุดกนัฝน,ผา้ปิดจมกู
ฯลฯ  ส าหรับลูกจา้งเก็บขนขยะมลู
ฝอย   งบประมาณ  20,000.-บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั             
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6.  แนวทางการพัฒนา 
6.1  แนวทางการพฒันาปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและควบคุมลมพิษ      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4. ค่าจา้งเหมาบุคคล

ช่วยงานดา้นก าจดัขยะ
  
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งเหมา 
บุคคลช่วยงานดา้นก าจดัขยะ 1 อตัรา  
จ  านวน 12  เดือน 
งบประมาณ 102,000.-บาท 

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             

5. โครงการอบรมและ
พฒันาศกัยภาพการ
บริหารจดัการขยะใน
ชุมชนต าบลโพนทอง
  
   

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการโครงการอบรม
และพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการขยะ
ในชุมชนต าบลโพนทอง เช่น ค่าวสัดุ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมค่าอ่ืนๆ  
งบประมาณ 120,000.-บาท  

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั      
 
 
 

       

6. โครงการอาสาสมคัร
ทอ้งถ่ินรักษโ์ลก 
  
  
  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายด าเนินการโครงการ
อาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก เช่น  
ค่าวสัดุ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืมค่าอ่ืนๆ  
งบประมาณ 30,000.-บาท  

ต าบล
โพนทอง 

ส านกัปลดั             
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6.  แนวทางการพัฒนา 
6.2  แนวทางการพฒันาเพ่ิมพ้ืนท่ีและความอุดมสมบรูณ์ของป่า 

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการทอ้งถ่ินสร้าง

พ้ืนท่ีสีเขียว 
 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตาม
โครงการทอ้งถ่ินสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว
งบประมาณ 50,000.- บาท  

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั          / /  
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6.  แนวทางการพัฒนา 
6.3  แนวทางการพฒันาแหล่งน ้าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการคลองสวยน ้า

ใสร่วมใจก าจดัวชัพืช 
เพ่ือจ่ายตามโครงการคลองสวยน ้า

ใสร่วมใจก าจดัวชัพืช 
งบประมาณ 30,000.- บาท 

ต าบลโพน
ทอง 

ส านกัปลดั /            

 
 
6.  แนวทางการพัฒนา 
6.4  แนวทางการพฒันาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม      

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - - - -             

 
6.  แนวทางการพัฒนา  
6.5  แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว       

ล าดับที ่ โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของกจิกรรม 
(ผลผลติ / งบประมาณ) 

พืน้ที ่
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- - -           - -             

 

 


