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ผลการด าเนินงานตามโครงการประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. ซอย
ขา้งบา้นนางนิภารัตน์ นิลวงษช์ยัถึงหนา้
บา้นนางแยม้ นนตรีรัตน์ หมู่ท่ี 12 ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

241,000 240,000 1,000 55 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล. สาย
บา้นนายอดุลย ์ นารีรักษ ์ หมู่ท่ี 4 ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

194,000 193,000 1,000 16 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างลาน คสล. (บริเวณขา้ง
โรงคดัแยกขยะ)บา้นซบัพระไวย ์หมู่ท่ี 6) 
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

441,000 439,000 2,000 25 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหลก็
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองหญา้รังกา  
หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

170,000 169,000 1,000 17 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 
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1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงคบ์า้น
หนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

432,000 430,000 2,000 17 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงตากขยะ 
บา้นซบัพระไวย ์หมู่ท่ี 6 ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

130,000 129,000 1,000 25 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผวิ
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายวดัทุ่ง
สว่าง) หมู่ท่ี 2 ต าบลโพนทอง  อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

351,000 349,000 2,000 6 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่รับผดิชอบ 

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยเสริมผวิ
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายวดัทุ่งสว่าง
ถึงบา้นนายจรูญ คุณธรรม หมู่ท่ี 12 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

148,000 146,500 1,500 55 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล .ซอยบา้นนาย
สวสัด์ิ สงวนศกัด์ิ หมู่ท่ี 6 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

398,000 396,000 2,000 24 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล .สายขา้ง
โรงเรียนบา้นซบัม่วงไปต าบลนาเสียว หมู่ท่ี 
8 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

398,000 396,000 2,000 38 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน คสล. บา้นนายไพ
รัตน์ ธงทอง-นานายวิบูลย ์หาญฤทธ์ิธา  หมู่
ท่ี 11 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

385,000 383,000 2,000 53 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่รับผดิชอบ 

12 โครงการปรับปรุงถนน  คสล. สายแยก
หนองบวั (ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 3 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

398,000 396,000 2,000 8 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายวงัหัว
โสก  หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

398,000 396,000 2,000 31 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล .สายบา้น
สร้างแว-้บา้นซบัพระไวย ์ (รอบบา้น) หมู่ท่ี 
5 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

398,000 396,000 2,000 20 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยนาเจริญ 
หมู่ท่ี 10 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

398,000 396,000 2,000 49 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงถนน คสล .ทางเขา้บา้น
นางนงครั์กษ ์สงวนศกัด์ิ หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 
 

111,000 110,000 1,000 16 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่รับผดิชอบ 

17 โครงการปรับปรุงถนน คสล .ซอยหนา้
บา้นนางอารี หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

37,000 37,000 - 16 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายนานายสุ
ทิน หมู่ท่ี 9 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

385,000 383,000 2,000 44 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบา้นนาย
ฉวี  พุทธชาลี หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

97,000 96,000 1,000 3 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบา้นนาย
ประสิทธ์ิ จุลอกัษร หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

174,000 173,000 1,000 4 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบา้นนาย
สุทศัน์  ช่ืนนอก  หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

81,000 80,000 1,000 4 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบา้นนาย
อนนัต ์ วิลา้ย  หมู่ท่ี 1 ต.โพนทอง อ.เมือง 
จ.ชยัภูมิ 

100,000 99,000 1,000 4 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่รับผดิชอบ 

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยสร้างเหีย 
หมู่ท่ี 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

244,000 242,000 2,000 26 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายสุม
หัว) บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 3 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

185,000 184,000 1,000 9 จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตถนนคสล.ภายในหมู่บา้น
หนองหญา้รังกา (สายจากหนา้บา้นนาง
ปรีดา เพ่ิมปัญญา-หนา้บา้นนายสมยั วร
วงศ)์ หมู่ท่ี 10 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 382,746 17,254  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายท่ี 1 
(หนา้บา้นนายไพทูรย ์นามเมือง) สายท่ี 2 
(หนา้บา้นนางนงคราญ ธงชยัภูมิ) หมู่ท่ี 11 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

350,000 348,000 2,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผวิจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าวดัทุ่งสวา่ง) หมู่ที่ 2 
ต  าบลโพนทอง อ  าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 397,500 2,500  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่รับผดิชอบ 

28 โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยเสริมผวิ
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหนา้ศูนย์
การเรียนรู้) หมู่ท่ี 8 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

300,000 298,500 1,500  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บา้น
ซบัพระไวย ์(สายขา้งซบัพระไวยรี์สอร์ท)  
หมู่ท่ี 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

250,000 239,017 10,983  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้นซบัพระไวย ์(สายขา้ท่ีท้ิงขยะ) หมู่ท่ี 
6 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

250,000 239,516 10,484  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้นนางเมง้ (สายแยกหนองบวั ช่วง 2) 
หมู่ท่ี 3 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

250,000 239,517 10,483  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บา้น
โนนม่วง (สายบา้นโนนม่วงไปวงัหวัโสก) หมู่
ท่ี 7 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

274,000 262,824 11,176  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่รับผดิชอบ 

33 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้นสร้างแว ้(สายขา้งศูนยก์ารเรียนรู้
บา้นสร้างแว ้ช่วง 2) หมู่ท่ี 5 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

250,000 240,183 9,817  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้นหนองหญา้รังกา (สายหนา้บา้นนาย
บุญโฮม กองจนัทร์) หมู่ท่ี 10 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

150,000 143,981 6,019  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายใน
หมู่บา้นใหม่พฒันา (สายหนา้บา้นนายสุ
ลกัษณ์ ฐานวิสัย) หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

174,000 165,869 8,131  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายขา้งบา้น
นายฉตัรชยั สุนนทไ์ปบา้นโดนแดง ต.บุ่ง
คลา้)บา้นโนนม่วง หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

370,000 365,000 5,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่รับผดิชอบ 

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายจากโนน
ม่วง ไปชีลอง)บา้นโนนม่วง หมู่ท่ี 7 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

80,000 79,000 1,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบา้นนาง
เมง้ไปบา้นซับพระไวย)์บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 3 
ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

477,000 472,000 5,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่ี 1 (สาย
ขา้งบา้นเทิดไทฯ้) สายท่ี 2 (สายหลงัโรง
ผลิตน ้าประปาหมู่บา้น) สายท่ี 3 (จากบา้น
ซบัม่วงไปบา้นม่วงเงาะ ต.ห้วยบง) สายท่ี 4 
(สายบา้นซบัม่วงไปบา้นไทรงาม ต.นา
เสียว) บา้นซบัม่วง หมู่ท่ี 8 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

450,000 445,000 5,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุงถนนลกูรัง สายที่ 1 (สายจากวดั
ศรีเทพไปล าห้วยท่าโป่ง) สายที่ 2 (จากนานางหอม
แพง ดวงเงิน) สายที่ 3 (จากนานางสุภาพ ลอง
จ านงคถ์ึงลาดยางไปบา้นห้วยบง) บา้นหนองหญา้
รังกา หมู่ที่ 9 ต  าบลโพนทอง อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

400,000 395,000 5,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่รับผดิชอบ 

41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่ี 1 (สาย
ท่าตะคู) สายท่ี 2 (สายนานายรุ่งโรจน์  ดง
ทองถึงนานายทองใบ ลองจ านงค ์บา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 395,000 5,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่ี 1 (สาย
บา้นซบัพระไวยไ์ปทางหลวง 201) สายท่ี 2 
(สายบา้นซบัพระไวยไ์ปบา้นซบัม่วง) สาย
ท่ี 3 (สายไปท่ีตั้งระบบประปาหมู่บา้น) หมู่
ท่ี 6 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

450,000 445,000 5,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่ี 1 (สาย
รอบบา้นไปบา้นซบัพระไวย)์ สายท่ี 2 (สาย
บา้นสร้างแวไ้ปต าบลห้วยบง) สายท่ี 3 
(สายขา้งเมรุ) สายท่ี 4 (สายขา้งวดันาคา) 
บา้นสร้างแว ้หมู่ท่ี 5 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

400,000 395,000 5,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่รับผดิชอบ 

44 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (จากส่ีแยกศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กถึง
หนา้บา้นนางสุดชะดี พรหมราช) บา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 9 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

340,000 338,000 2,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงรางระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (จากหนา้วดัทุ่งสว่างถึงหนา้
บา้นช่างตอ้ย) บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 12 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

216,000 214,500 1,500  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

46 โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นหนองหญา้รังกา (ขา้งสระน ้าวดัหนอง
คู) หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวสัดชยัภูมิ 

283,000 281,500 1,500  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 

47 โครงการวางท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บริเวณนานายศุภกฤษ ตนัเบต็) บา้น
ใหม่พฒันา หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

188,000 187,000 1,000  จ่ายขาดเงินสะสม ปี 63 กองช่าง 
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1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ /กจิกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และทีม่า 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญตั ิ ส่วนที่รับผดิชอบ 

48 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบการ 

150,000  - 150,000  8 แผนด าเนินงาน ปี63 กองช่าง 

49 ปรับปรุงจุดสูบน ้าหนองใหญ่ เพ่ือใชเ้ติมน ้า
รถบรรทุกน ้า 

100,000 - 100,000 8 แผนด าเนินงาน ปี63 กองช่าง 

50 ก่อสร้างบ่อก าจดัขยะอินทรีย ์ 50,000 50,000 - 8 แผนด าเนินงาน ปี63 กองช่าง 
51 โครงการปรับปรุงระบบท่อสูบน ้าหนอง

ใหญ่ โรงสูบน ้าหนองใหญ่สาธารณะ
ประโยชน์ บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 11 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

84,000 
(โอนเพ่ิมตั้งจ่ายใหม่ 84,000 บาท) 

- 84,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

2.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งเหมาบุคคลช่วยงานดา้นการเกษตร 102,000 10,481 91,519 89 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและบริหารจดัการ 
3.1.แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งเหมาต่าง ๆ ท่ีไม่เขา้ลกัษณะอ่ืน ๆ 150,000 
(โอนเพ่ิม 400,000 บาท) 

459,919 90,081 8 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

2 ค่าจา้งเหมาบริการคนท าความสะอาด 
จ านวน 1 อตัรา 

102,000 102,000 - 8 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

3 ค่าจา้งเหมาบริการงานประชาสัมพนัธ์ 
จ  านวน 1 อตัรา 

102,000 93,500 8,500 8 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

4 รายจ่ายเก่ียวกบัรับรองและพิธีการ 80,000 79,796 204 8 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
5 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติัราชการ 150,000 68,738 81,262 9 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

6 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. 

200,000 
(โอนเพ่ิม 500,000.- บาท) 

700,000 
(โอนลด 700,000 บาท) 

- - 9 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

7 ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้พวงมาลา 10,000 - 10,000 9 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

8 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้าสู้ภยัแลง้ 20,000 - 20,000 9 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
9 โครงการคลองสวยน ้าใสร่วมใจก าจดั

วชัพืช 

30,000 - 30,000 10 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและบริหารจดัการ 

3.1.แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

10 โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรม
ราชินี 

30,000 23,440 6,560 10 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

11 โครงการจดังานวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

30,000 29,300 700 10 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

12 โครงการจดังานสร้างความรักความสามคัคี
ของชุมชนปกป้อง สถาบนัชาติ ศาสนา 

50,000 
 

50,000 - 11 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

13 โครงการจดัท าประเมินผลความพึงพอใจ 20,000 - 20,000 11 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
14 โครงการจดัเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนในเร่ืองต่าง ๆ 
15,000 - 15,000 11 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

15 โครงการทบทวนแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 
2561-2565) 

30,000 - 30,000 11 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

16 โครงการประชุมสภา อบต.โพนทองสัญจร 10,000 - 10,000 12 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
17 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นกฎหมาย

แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลโพนทอง 
30,000 - 30,000 12 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและบริหารจดัการ 
3.1.แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

18 โครงการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพของ
คณะผูบ้ริหาร พนกังานส่วนต าบลโพนทอง 
พนกังานครู ลูกจา้งประจ าและพนกังานจา้ง 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

150,000 - 150,000 12 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

19 โครงการรณรงคป้์องกนัโรคปอดอกัเสบ
จากเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 

35,000 
(โอนตั้งจ่ายใหม่ 35,000 บาท) 

35,000 - 55 
(แผนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1) 

รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

20 โครงการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดบั
พ้ืนท่ี (จดัท าจดหมายข่าว) 

30,000 - 30,000 13 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

21 โครงการ อบต.โพนทอง พบประชาชน 20,0000 - 20,000 13 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
22 โครงการอบรมดูงานเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพ 350,000 347,540 2,460 13 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
23 โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม 

จริยธรรม 
12,000 11,950 50 14 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

24 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 
(โอนเพ่ิม 120,000 บาท) 

278,050.82 41,949.18 14 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและบริหารจดัการ 
3.1.แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

25 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 120,000 62,960 57,040 23 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองคลงั 
26 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 40,000 

(โอนเพ่ิม 40,000 บาท) 
42,066 37,934 23 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองคลงั 

27 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

50,000 - 50,000 24 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองคลงั 

28 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 22,847.71 27,152.29 24 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองคลงั 

29 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 228,000 228,000 - 30 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

30 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยั
พิบติัประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

134,240 
(โอนตั้งจ่ายใหม่ 134,240) 

134,240 - 54 
(แผนเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1) 

รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

31 โครงการลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

90,000 
(โอนลด 40,000 บาท) 

45,918 4,082 30 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

32 โครงการอบรม อปพร. หลกัสูตรจดัตั้ง 100,000 
(โอนเพ่ิม 106,000 บาท) 

129,400 76,600 31 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

33 โครงการอบรมเครือข่ายป้องกนัเหตุจมน ้า 40,000 - 40,000 31 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและบริหารจดัการ 
3.1.แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

34 โครงการอบรมเยาวชน/กลุ่มเส่ียง ให้
ห่างไกลยาเสพติด 

40,000 - 40,000 31 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

35 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 7,934 92,065.41 31 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
(แผนงานรักษาความสงบภายใน) 

36 โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน อ  าเภอเมืองชยัภูมิ จงัหวดั
ชยัภูมิ 

25,000 25,000 -  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและบริหารจดัการ 

3.3.แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 ค่าจา้งเหมาออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

200,000 
(โอนตั้งจ่ายใหม่ 200,000 บาท) 

43,180 156,820  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 

2 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 100,000 
(โอนเพ่ิม 20,900 บาท) 

119,630 1,270 74 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 

3 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 50,000 8,738 41,262 74 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 
4 โครงการจดัการน ้าตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน ้าใตดิ้น) 
100,000 8,268.10 91,731.90 75 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 

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

20,000 - 20,000 75 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 460,000 
(โอนเพ่ิม 350,000 บาท) 

810,000 
(โอนลด 200,000 บาท) 

481,597 128,403 76 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและบริหารจดัการ 

3.3.แผนงานเคหะและชุมชน 
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

7 ค่าจา้งออกแบบ จา้งควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่
เอกชนหรือนิติบุคคล 

200,000 

(โอนเพ่ิม 200,000 บาท) 
304,950 95,050  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 

8 ค่าจา้งออกแบบและประมาณราคาระบบส่ง
น ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

100,000 - 100,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 

9 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาชา
ชยัภูมิ 

350,000 
(โอนลด 200,000 บาท) 

142,903 7,097  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดั
ชยัภูมิ 

600,000 
(โอนลด 300,000 บาท) 

176,322.35 123,677.65  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและบริหารจดัการ 

3.8.แผนงานงบกลาง 
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  256,308 
(โอนลด 6,000 บาท) 

211,356 38,952 91 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั คลงั ช่าง 
ศึกษา 

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000 9,960 10,040 91 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั คลงั ช่าง 
ศึกษา 

3 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 15,466,800 
(โอนลด2,419,710 บาท) 

12,255,900 791,190 92 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

4 เบ้ียยงัชีพคนพิการ 7,084,800 
(โอนลด 1,460,000 บาท) 

5,624,800 - 92 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

5 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 126,000 92,500 33,500 93 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

6 เงินส ารองจ่าย 300,000 
(โอนเพ่ิม 950,000 บาท) 

1,250,000 
(โอนลด 200,000 บาท) 

1,038,301 11,699 93 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

7 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน 150,000 
(โอนลด 150,000 บาท) 

- - 94 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

8 เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ต าบลโพนทอง 

150,000 
(โอนตั้งจ่ายใหม่ 150,000 บาท) 

150,000 - 94 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมืองและบริหารจดัการ 

3.8.แผนงานงบกลาง 
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

9 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ (กบท) 

211,965 
(โอนเพ่ิม 810 บาท) 

212,775 - 94 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั คลงั ช่าง 
ศึกษา 

10 เงินบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 56,695 56,694.84 0.16 95 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั คลงั ช่าง 
ศึกษา 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
4.1.แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน(ศพด. 
ต าบลโพนทอง) 

72,670 24,080 48,590 39 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

2 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน(โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง) 

10,500 10,500 - 39 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

3 ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน (ศพด.ต าบลโพน
ทอง) 

50,700 16,800 33,900 40 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

4 ค่าจดัการเรียนการสอน   (รายหัว) 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) 

59,500 59,500 - 40 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

5 ค่าจดัการเรียนการสอน 
(รายหัว) (ศพด.ต าบลโพนทอง) 

287,300 275,400 11,900 41 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

6 ค่าจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน(รร.
อนุบาลอบต.โพนทอง) 

15,050 15,050 - 41 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

7 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 70,000 14,950 55,050 42 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

8 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงหลกัสูตร
สถานศึกษาของ (โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง) 

20,000 - 20,000 42 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
4.1.แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

9 ค่าใชจ่้ายพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรียน
ในสังกดั อปท. 

9,000 - 9,000 43 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

10 ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินท่ีจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (รร.
อนุบาล อบต.โพนทอง) 

50,000 - 50,000 43 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

11 ค่าใชจ่้ายในโครงการเรียนภาษาองักฤษภาค
ฤดูร้อนกบัครูต่างชาติ 

50,000 - 50,000 43 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

12 ค่าหนงัสือเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง) 

7,000 7,000 - 44 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

13 ค่าหนงัสือเรียน (ศพด. ต าบลโพนทอง) 33,800 11,200 22,600 44 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

14 ค่าอุปกรณ์การเรียน (รร.อนุบาลต าบลโพน
ทอง) 

7,000 7,000 - 45 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

15 ค่าอุปกรณ์การเรียน (ศพด.ต าบลโพนทอง) 33,800 11,200 22,600 45 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

16 โครงการจา้งนกัเรียนนกัศึกษาในระหว่าง
ปิดภาคเรียน 

40,000 23,700 16,300 45 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

17 โครงการทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียน
นกัศึกษา 

40,000 - 40,000 46 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
4.1.แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

18 โครงการวนัเด็กแห่งชาติต าบลโพนทอง 50,000 
(โอนลด 50,000 บาท) 

- - 46 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

19 โครงการส่งเสริมพฒันาการเด็กในองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปี 2563 

50,000 
(โอนตั้งจ่ายใหม่ 50,000 บาท) 

42,350 7,650  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

20 โครงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร
ทางการศึกษากองการศึกษา องคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพนทอง 

50,000 - 50,000 46 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

21 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 16,552.05 33,447.95 47 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 

22 อาหารกลางวนัเด็กโรงเรียนในสังกดั รร.
อนุบาลต าบลโพนทอง 

140,000 140,000 - 58 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 
(งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) 

23 อาหารกลางวนัเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบล
โพนทอง 

828,100 814,580 13,520 58 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

24 อุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวนั 
สถานศึกษาขั้นพน้ฐาน 

1,356,000 1,356,000 -  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 

4.2.แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
ที่ โครงการ /กิจกรรม  

ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 
งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้น
กีฬาส าหรับเยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 

100,000 
(โอนเพ่ิม 50,000 บาท) 

69,498 80,502  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

2 โครงการประเพณีสงกรานตต์ าบลโพนทอง 
ประจ าปี 2563 

20,000 
(โอนตั้งจ่ายใหม่ 20,000 บาท) 

- 20,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

3 โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาล
เจา้พ่อพญาแล 

100,000 - 100,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

4 โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟต าบล
โพนทอง ประจ าปี 2563 

25,000 
(โอนตั้งจ่ายใหม่ 25,000 บาท) 

- 25,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

5 โครงการสืบสานวฒันธรรมประเพณีฮีต 12 
คลอง 14 

100,000 
(โอนลด 100,000 บาท) 

- -  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

6 งานเจา้พ่อพญาแล 60,000 59,511 489  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 
7 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมท านุบ ารุง

ทางศาสนาและพระมหากษตัริย ์
100,000 - 100,000    
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4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
4.2.แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

8 โครงการงานประเพณีบุญผะเหวด 35,000 
(โอนตั้งจ่ายใหม่ 35,000 บาท 

- 35,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 

9 โครงการประเพณีท าขวญัขา้วต าบลโพน
ทอง 

20,000 
(โอนตั้งจ่ายใหม่ 20,000 บาท 

- 20,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
4.2.แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลโพนทอง 360,000 246,280 113,720 63 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 
2 โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพดา้น

การกีฬาส าหรับเยาวชนและประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

100,000 80,315 19,685 63 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองการศึกษา 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 รายจ่ายเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงบริการ 102,000 
(โอนลด 50,000 บาท) 

- 52,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

2 โครงการควบคุมป้องกนัและก าจดัโรคพิษ
สุนขับา้ 

50,000 49,480 520 63 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

3 โครงการคดัแยกขยะและก าจดัขยะจากตน้
ทางในชุมชน 

50,000 - 50,000 63 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

4 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคเอดส์
ในชุมชน 

30,000 - 30,000 64 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

5 โครงการป้องกนัและควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

60,000 59,986 14 64 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

6 โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
(To be number one) 

100,000 48,150 51,850 65 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

7 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามยัแม่และเด็ก 

80,000 80,000 - 65 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

8 โครงการอบรมและพฒันาศกัยภาพการ
บริหารจดัการขยะในชุมชนต าบลโพนทอง 

120,000 - 120,000 66 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

9 โครงการอบรมและเพ่ิมพฒันาศกัยภาพผูน้ า
ดา้นสุขภาพในชุมชน 

150,000 
(โอนลด 150,000 บาท) 

- - 66 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

10 โครงการอาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก 30,000 
(โอนลด 20,500 บาท) 

- 9,500 66 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

11 ค่าจา้งเหมาบุคคลช่วยงานดา้นก าจดัขยะ 102,000 - 102,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

30,000 - 30,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

2 กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอาย ุ 50,000 - 50,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

3 โครงการส่งเสริมดา้นการพฒันาเด็กและ
เยาวชน 

30,000 30,000 -  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

4 โครงการส่งเสริมดา้นการพฒันาสตรี 90,000 - 90,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

5 โครงการส่งเสริมสนบัสนุนแผนชุมชน 6,000 - 6,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กบัประชาชน 30,000 30,000 -  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

7 กิจกรรมดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

30,000 - 30,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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6.ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและยทุธศาสตร์การท่องเที่ยว 
6.1.แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการทอ้งถ่ินสร้างพ้ืนท่ีสีเขียว 50,000 35,000 15,000  รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 27,669 2,331 89 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

3 โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย ์ 30,000 - 30,000 89 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

4 โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพ่ือ
ปรับปรุงดิน 

30,000 13,500 16,500 89 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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6.ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและยทุธศาสตร์การท่องเที่ยว 
6.1.แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 - 30,000 - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

2 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสดเพ่ือ
ปรับปรุงดิน 

30,000 30,000 - - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

3 โครงการส่งเสริมการผลิตและการใชน้ ้ า
หมกัชีวภาพ 

30,000 - 30,000 - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

4 โครงการทอ้งถ่ิน สร้างป่า รักษน์ ้ า 50,000 - 50,000 71 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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6.ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและยทุธศาสตร์การท่องเที่ยว 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 ถงัรองรับขยะ 60,000 24,710 35,290 72 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 

2 ค่าธรรมเนียมในการท้ิงขยะเทศบาลเมือง
ชยัภูมิ 

100,000 
(โอนเพ่ิม 150,000.-บาท) 

250,000 - 72 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 15,800 15,800 - 73 รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

2 ครุภณัฑส์ านกังาน 9,000 8,970 30 73 รายจ่ายประจ าปี  2563 กองคลงั 

3 ครุภณัฑส์ านกังาน 12,000 9,980 2,020 73 รายจ่ายประจ าปี 2563 กองคลงั 

4 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 30,000 29,900 100 74 รายจ่ายประจ าปี  2563 กองคลงั 

5 ครุภณัฑส์ านกังาน 6,000 5,700 300 74 รายจ่ายประจ าปี  2563 ส านกัปลดั 

6 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 20,000 19,000 1,000 74 รายจ่ายประจ าปี  2563 ส านกัปลดั 

7 ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง 16,500 16,500 - 75 รายจ่ายประจ าปี  2563 ส านกัปลดั 
8 ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง 55,500 55,500 - 75 รายจ่ายประจ าปี  2563 ส านกัปลดั 
9 ครุภณัฑส์ านกังาน 144,800 144,000 800 76 รายจ่ายประจ าปี  2563 กองการศึกษา 
10 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 69,000 68,850 150 76 รายจ่ายประจ าปี  2563 กองการศึกษา 
11 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 8,600 - 8,600 77 รายจ่ายประจ าปี  2563 กองการศึกษา 
12 ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 6,000 - 6,000 77 รายจ่ายประจ าปี  2563 ส านกัปลดั 
13 ตูเ้หล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก 6,000 5,700 300 78 รายจ่ายประจ าปี  2563 ส านกัปลดั 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 

ที่ โครงการ /กิจกรรม  
ตามแผนพัฒนาต าบลสามปี 

งบประมาณ 
และที่มา 

 

เบิกจ่าย คงเหลือ บรรจุใน 
แผนการ
ด าเนินงาน 

หน้า 

ข้อบัญญัติ ส่วนที่รับผิดชอบ 

14 ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด เพ่ือป้องกนัปัญหา
อาชญากรรมและลดอุบติัเหตุ 

286,000 
(โอนลด 285,350.-บาท) 

- 650 - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

15 ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สาย 477,000 - 477,000 - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
16 เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 54,400 - 54,400 - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
17 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 300,000 - 300,000 - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
18 โคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลพร้อมอุปกรณ์ 500,000 - 500,000 - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
19 ไฟสัญญาณวบัวาบประจ ารถกูชี้พกูภ้ยั 

จ  านวน 1 ชุด 
25,000 25,000 - - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 

20 เคร่ืองพ่นหมอกควนั จ านวน 2 เคร่ือง 118,000 118,000 - - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
21 เสาไฟฟ้าขนาดความสูง 8 เมตร จ านวน 22 

ตน้ ความสูง ขนาด 12 เมตร จ านวน 10 ตน้ 
107,000 106,188 812 - รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 

22 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า หมู่ท่ี 2,3,4,7,9,10,11 100,000 48,212.27 51,787.73 - รายจ่ายประจ าปี 2563 กองช่าง 
23 เคร่ืองขุดหลุมเคร่ืองเจาะดิน 10,000 10,000 - - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
24 เคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แข็ง จ  านวน 3 เคร่ือง 28,500 28,500 - - รายจ่ายประจ าปี 2563 ส านกัปลดั 
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ปัญหาอุปสรรคในการจัดท าโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2563 

1. เน่ืองจากเกิดปัญหาโรคระบาดโควิด-19 จึงท าให้การจดัท าโครงการ ประชุมหรืออบรมบางโครงการตอ้งชะลออและยกเลิกการ
จดัท าโครงการออกไปก่อนเพ่ือเป็นการลดการแพร่ระบาดของการติดเช้ือของโรคระบาดโควิด -19 

2. ท าให้โครงการกิจกรรมบางโครงการเกิดความไม่ต่อเน่ือง 
3. งบประมาณตามขอ้บญัญติัรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2563 บางโครงการไม่ไดมี้การเบิกจ่ายและตกเป็นเงินงบประมาณสะสม

ประจ าปี  และไดโ้อนงบประมาณรายจ่ายบางรายการมาตั้งเป็นงบประมาณในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด -19 และงานบริการสาธารณสุข 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพฒันา/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
1. ด าเนินการตามระเบียบและหนงัสือสัง่การโดยเคร่งครัด 
2. ประชุมคณะกรรมการท่ีจดัท าโครงการ รายงานผูบ้ริหารทราบ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 
3. การพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะงานขอ้มูลข่าวสาร  ให้บุคลากรผูรั้บผิดชอบงานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในการป้องกนั

แกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19   
4. การจดัสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัราชการ ตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็น

ส าคญั 
5. ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานทุก 3 เดือน  เพ่ือจะติดตามการด าเนินงานถึงความกา้วหน้าและพฒันางานให้ดียิง่ข้ึน 
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สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 

ยุทธศาสตร์ โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ โครงการทีไ่ด้ด าเนินการจริง 

2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 
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 

5 395,000 254 75,645,606 13 3,519,000 3 334,000 33 3,649,000 5 456,000 9 3,543,500 51 13,328,153 

2.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 220,000 43 12,460,000 2 122,000 - - 6 382,000 5 150,000 1 17,280 1 10,481 

3.ยทุธศาสตร์ดา้น
การเมืองและ
บริหารจดัการ 

15 741,000 50 39,305,372 42 2,141,900 5 169,000 74 5,179,129 104 10,109,738 73 6,864,489.65 46 23,215,474.82 

4.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
การศึกษา ศาสนา 
ประเพณี 
วฒันธรรม 

11 272,000 33 6,951,850 4 212,000 6 300,000 40 7,044,360 29 6,270,570 23 4,352,866.08 18 1,618,871.05 

5.ยทุธศาสตร์
พฒันาดา้นคุณภาพ
ชีวิตสังคมและ
สาธารณสุข 

7 542,000 19 20,838,000 9 186,000 11 569,500 35 23,610,680 8 20,240,000 9 17,844,090 6 297,616 

6.ยทุธศาสตร์การ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดลอ้ม
และการท่องเที่ยว 

1 50,000 5 380,000 3 140,000 4 140,000 8 344,000 3 180,000 3 304,710 1 35,000 

รวม 42 2,220,000 404 155,580,828 73 6,320,900 29 1,512,500 196 40,209,169 154 37,578,276 118 32,926,935.73 123 38,505,595.87 
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สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

บัญชีครุภัณฑ์ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 

จ านวนโครงการ จ านวนเงิน จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

บญัชีครุภณัฑ ์ 6 1,346,000 18 715,800.27 
รวม 6 1,346,000 18 715,800.27 

 

 

 

 


