
(ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2561 – 2565 
เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารสว่นตำบลบ้านโตก 

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ 



ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก

ค ำน ำ
กรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก ได้จัดท ำแผนพัฒนำพัฒนำท้องถ่ินประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 - 2565 (เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 6)    ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก จัดท ำข้ึนตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีควำมสอดคล้องกับ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก พ.ศ. 2561 - 2565 และประเด็นยุทธศำสตร์ในกรอบ  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้แสดงรำยละเอียดแผนงำน/โครง

กำรพัฒนำ ท่ีจัดท ำข้ึนส ำหรับน ำไปจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 

ได้น ำเสนอควำมต้องกำรพัฒนำของประชำชน  มำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561 - 2565 (เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 6) ด้วยกำรจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของโครงกำร

ท่ีมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชน สำมำรถตอบสนองต่อปัญหำและควำมต้องกำรพัฒนำของประชำชน

แผนพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก 

ท้องถ่ินในเขตต ำบลบ้ำนโตก



ประจ ำปี 2565 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก 

พ.ศ. 2561 - 2565 (เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 6) เป็นใช้เป็นแนวทำงกำรทบทวนเพ่ือจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติ

ปัญหำกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน    จึงได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินประจ ำปีงบประมำณ 

แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนเร่งด่วนให้กับประชำชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนมำกท่ีสุดโดยเฉพำะกำรแก้ไข
เน่ืองจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนท่ีจะด ำเนินโครงกำรพัฒนำเพ่ิมเติมเพ่ือ

เหตุผลและความจ าเป็น
ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก ได้อนุมัติและประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561 - 2565 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตกไปแล้วน้ัน



หน้า
1 1
2 3

26
3 63

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2561 – 2565 แบบ  ผ.01
บัญชีโครงการ แบบ ผ.02 เปล่ียนแปลง

บัญชีแสดงครุภัณฑ์ แบบ ผ.03

เร่ือง

บัญชีโครงการ แบบ ผ.02 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 1 50,000 18 956,000         19 1,006,000     
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 8 650,000         8 650,000        
งานบริหารงานคลัง 0 0 0 0 0 0 0 0 6 500,000         6 500,000        
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 9 432,000         9 432,000        

แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 -                
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1,220,000      19 1,220,000     

แผนงานการศึกษา 0 -                
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 7 515,000         7 515,000        
งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5,785,000      17 5,785,000     

หน้า 1

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 6
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1,360,000      15 1,360,000     

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0 0 0 0 0 10 850,000         10 850,000        

แผนงานเคหะและชุมชน
งานก ากัดขยะและส่ิงปฏิกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4,000,000      6 4,000,000     

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0 0 0 0 0 0 0 0 3 90,000           3 90,000          
งานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30,000           1 30,000          

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารงานท่ีวไปเก่ียวอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 0 0 10 485,000         10 485,000        
งานก่อสร้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2,295,000      12 2,295,000     

แผนงานการเกษตร
งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 110,000         3 110,000        

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,000         1 100,000        

รวมท้ังส้ิน 0 0 0 0 0 0 1 50,000 144    19,278,000  145     19,328,000 

รวม 5 ปี

หน้า 2

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565



เปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

ประจ าปี 2561 - 2565



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบด าเนินงาน

ปี 2565 จ านวน 200,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 400,000.- บาท ค่าตอบแทน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณจากปี 2565 ค่าตอบแทนราชการอัน

หน้าท่ี 59 ข้อท่ี 4 เป็นประโยชน์ ฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานท่ัวไป)

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 6/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

หน้าท่ี  3

แบบ ผ.02



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการซ่ึงมีหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับงานพัสดุ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. หมู่ท่ี 13 เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบด าเนินงาน

ปี 2565 จ านวน 50,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 250,000.- บาท ค่าตอบแทน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าตอบแทนราชการอัน

หน้าท่ี 79  ข้อท่ี 106 หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณจากปี 2565 เป็นประโยชน์ ฯ

3 ค่าเช่าบ้าน (ส านักปลัด) ค่าเช่าบ้าน (ส านักปลัด) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบด าเนินงาน

ปี 2565 จ านวน 120,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 200,000.- บาท ค่าตอบแทน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าเช่าบ้าน

หน้าท่ี 64 ข้อท่ี 36 หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณจากปี 2565

4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (ส านักปลัด) ค่าเช่าบ้าน (ส านักปลัด) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบด าเนินงาน

ปี 2565 จ านวน 80,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท ค่าตอบแทน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) การศึกษาบุตร

หน้าท่ี 59  ข้อท่ี 5 หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณจากปี 2565

หน้าท่ี  4

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จะด าเนินการ งบด าเนินงาน

งบประมาณ งบประมาณ ค่าใช้สอย

ปี 2565 จ านวน 500,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 1,000,000.- บาท รายจ่ายท่ีไม่เข้าลักษณะ

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ

หน้าท่ี 60  ข้อท่ี 10 หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณจากปี 2565

6 ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบด าเนินงาน

ปี 2565 จ านวน 12,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 20,000.- บาท ค่าสาธารณูปโภค

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าบริการโทรศัพท์

หน้าท่ี 63  ข้อท่ี 30 หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณจากปี 2565

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี  5



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

7 ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบด าเนินงาน

ปี 2565 จ านวน 40,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 50,000.- บาท ค่าสาธารณูปโภค

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าบริการไปรษณีย์

หน้าท่ี 63  ข้อท่ี 31 หมายเหตุ : เปล่ียนแปลงงบประมาณจากปี 2565

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี 6



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3
แผนงานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
อบต. อบต. จะด าเนินการ ค่าใช้สอย

งบประมาณ งบประมาณ รายจ่ายเก่ียวเน่ือง ฯ

ปี 2565 จ านวน 40,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 50,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี 60  ข้อท่ี 11

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานบริหารงานท่ัวไป หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานบริหารงานท่ัวไป

(งานบริหารงานท่ัวไป) (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

หน้าท่ี  7

3.1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 เงินเดือนพนักงานและปรับปรุงเงินเดือน (กองคลัง) เงินเดือนพนักงานและปรับปรุงเงินเดือน (กองคลัง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งานบริหารงานคลัง

ปี 2565 จ านวน 2,000,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 4,000,000.- บาท งบบุคลากร

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) เงินเดือนฝ่ายประจ า

หน้าท่ี 80  ข้อท่ี 2 เงินเดือนพนักงาน

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

3.1.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี  8

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

2 ค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล(คลัง) ค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล(คลัง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งานบริหารงานคลัง

ปี 2565 จ านวน 20,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 40,000.- บาท งบบุคลากร

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) เงินเดือนฝ่ายประจ า

หน้าท่ี 80  ข้อท่ี 3 เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

3 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (กองคลัง) ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (กองคลัง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งานบริหารงานคลัง

ปี 2565 จ านวน 300,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 400,000.- บาท งบบุคลากร

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) เงินเดือนฝ่ายประจ า

หน้าท่ี 80  ข้อท่ี 5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

หน้าท่ี  9

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน

 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป (กองคลัง) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป (กองคลัง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งานบริหารงานคลัง

ปี 2565 จ านวน 450,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 550,000.- บาท งบบุคลากร

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) เงินเดือนฝ่ายประจ า

หน้าท่ี 80  ข้อท่ี 7 เงินเพ่ิมพนักงานจ้าง

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

หน้าท่ี  10

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 โครงการจัดต้ังจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาล ฯ โครงการจัดต้ังจุดบริการประชาชนในวันหยุดเทศกาล ฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปี 2565 จ านวน 60,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท งบเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าใช้สอย

หน้าท่ี 61  ข้อท่ี 18

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี  11



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งานบริหารงานท่ัวไป

ปี 2565 จ านวน 30,000.- บาท ปี 2565 จ านวน  30,000.- บาท งบเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าใช้สอย

หน้าท่ี 96  ข้อท่ี 10

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานและศาสนาและวัฒนธรรม หมายเหตุ : เปล่ียนเป็นงานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

หน้าท่ี  12

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.3   แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาธิบดี โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาธิบดี เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

ศรีสินมหาวชิราลงกรณฯ ศรีสินมหาวชิราลงกรณฯ จะด าเนินการ และนันทนาการ

งบประมาณ งบประมาณ ค่าใช้สอย

ปี 2565 จ านวน 10,000.- บาท ปี 2565 จ านวน  30,000.- บาท รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ือง ฯ

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี 96  ข้อท่ี 15

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

2 โครงการชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ โครงการชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ และนันทนาการ

ปี 2565 จ านวน 10,000.- บาท ปี 2565 จ านวน  30,000.- บาท ค่าใช้สอย

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ือง ฯ

หน้าท่ี 96  ข้อท่ี 16

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.4   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี  13



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

3 โครงการถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระนางเจ้าสิริกิต์ิ โครงการถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระนางเจ้าสิริกิต์ิ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ และนันทนาการ

ปี 2565 จ านวน 10,000.- บาท ปี 2565 จ านวน  30,000.- บาท ค่าใช้สอย

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) รายจ่ายท่ีเก่ียวเน่ือง ฯ

หน้าท่ี 96  ข้อท่ี 15

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

หน้าท่ี  14

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 เงินเดือนพนักงานและปรับปรุงเงินเดือน (กองช่าง) เงินเดือนพนักงานและปรับปรุงเงินเดือน (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 1,500,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 1,500,000.- บาท เงินเดือนฝ่ายประจ า

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) เงินเดือนพนักงาน

หน้าท่ี 84  ข้อท่ี 17

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชน หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2 ค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนต าบล ค่าครองชีพช่ัวคราวและเงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

(กองช่าง) (กองช่าง) จะด าเนินการ การโยธา

งบประมาณ งบประมาณ เงินเดือนฝ่ายประจ า

ปี 2565 จ านวน 30,000- บาท ปี 2565 จ านวน 30,000- บาท เงินเดือนพนักงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี 84  ข้อท่ี 16

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชน หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.4.1   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี  15



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปฯ เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไปฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 600,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 600,000.- บาท เงินเดือนฝ่ายประจ า

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี 85 ข้อท่ี 21

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานและงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานและงบประมาณ

4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างท่ัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างท่ัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท เงินเดือนฝ่ายประจ า

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี 85  ข้อท่ี 22

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชน หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5 ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (กองช่าง) ค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 300,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 300,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าตอบแทน

หน้าท่ี 85  ข้อท่ี 23

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชน หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้าท่ี  16

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน
จ้าง

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการซ่ึงมีหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับงานพัสดุ ค่าตอบแทนคณะกรรมการซ่ึงมีหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 50,000- บาท ปี 2565 จ านวน 150,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าตอบแทน

หน้าท่ี 86  ข้อท่ี 36

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชนและงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7 ค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลา (กองช่าง) ค่าตอบแทนการปฏิบัติการนอกเวลา (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 25,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 25,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าตอบแทน

หน้าท่ี 85  ข้อท่ี 24 ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชน หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

8 ค่าเช่าบ้าน (กองช่าง) ค่าเช่าบ้าน (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 120,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 1,500,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าตอบแทน

หน้าท่ี 83  ข้อท่ี 7 ค่าตอบแทนอันเป็นประโยชน์

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชน หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี  17



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

9 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองช่าง) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 30,000-- บาท ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าตอบแทน

หน้าท่ี 85 ข้อท่ี 25

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชนและงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

10 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (กองช่าง) รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 200,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าใช้สอย

หน้าท่ี 85 ข้อท่ี 26

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชนและงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

หน้าท่ี 83  ข้อท่ี 1 ทรัพย์สิน

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชน หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้าท่ี  18

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

12 วัสดุส านักงาน (กองช่าง) วัสดุส านักงาน (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าวัสดุ

หน้าท่ี 83  ข้อท่ี 2,3

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชน หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

13 วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าวัสดุ

หน้าท่ี 86  ข้อท่ี 31,32,33

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชน หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 30,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 100,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าวัสดุ

หน้าท่ี 84  ข้อท่ี 13,14,15

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชนและงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี  19



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

15 เงินประจ าต าแหน่ง (ผู้อ านวยการกองช่าง) เงินประจ าต าแหน่ง (ผู้อ านวยการกองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 42,000- บาท ปี 2565 จ านวน 42,000- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าวัสดุ

หน้าท่ี 85  ข้อท่ี 18

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชน หมายเหตุ :  เปล่ียนแป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

16 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 600,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 600,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าวัสดุ

หน้าท่ี 83  ข้อท่ี 4,5,6

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชนและงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนเป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้าท่ี  20

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

17 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 400,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 400,000.- บาท งบด าเนินงาน

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าวัสดุ

หน้าท่ี 84  ข้อท่ี 10

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชนและงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี  21



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 ค่าตอบแทนลูกจ้างประจ า (กองช่าง) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจ า (กองช่าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและ

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ การโยธา

ปี 2565 จ านวน 250,000-- บาท ปี 2565 จ านวน 300,000.- บาท เงินเดือนฝ่ายประจ า

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจ า

หน้าท่ี 85  ข้อท่ี 19

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานเคหะและชุมชนและงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน้าท่ี  22

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.4.2   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

1 เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบกลาง

ปี 2565 จ านวน 480,000-- บาท ปี 2565 จ านวน 600,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี  97  ข้อท่ี 7

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

2 เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบกลาง

ปี 2565 จ านวน 13,300,000-- บาท ปี 2565 จ านวน 17,000,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี  97 ข้อท่ี 1

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.5 แผนงานงบกลาง (งบกลาง)

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน

หน้าท่ี  23



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

3 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบกลาง

ปี 2565 จ านวน 3,500,000-- บาท ปี 2565 จ านวน 5,000,000 บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี  97 ข้อท่ี 3

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบกลาง

ปี 2565 จ านวน 108,500-- บาท ปี 2565 จ านวน 300,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี  97 ข้อท่ี 2

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

หน้าท่ี  24

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
 (ปัจจุบัน)  (เปล่ียนแปลงใหม่)

5 เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบกลาง

ปี 2565 จ านวน 200,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 400,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี  97 ข้อท่ี 5

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

6 เงินสมทบ กบท. เงินสมทบ กบท. เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบกลาง

ปี 2565 จ านวน 420,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 700,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี   97  ข้อท่ี 8

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

7 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือให้สอดคล้องกับรายการท่ี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 แผนงานงบกลาง

งบประมาณ งบประมาณ จะด าเนินการ งบกลาง

ปี 2565 จ านวน 5,000.- บาท ปี 2565 จ านวน 35,000.- บาท

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565) (แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565)

หน้าท่ี  98  ข้อท่ี 9

หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ หมายเหตุ :  เปล่ียนแปลงงบประมาณ

หน้าท่ี  25

ล าดับ เหตุผลการเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร์ แผนงาน



เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2565

(ฉบับท่ี 6/2564)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 ค่าตอบแทนเลขานุการนายก เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายค่าตอบแทน ส านักปลัด

เลขานุการนายก ประมาณในการตอบ เลขานุการนายก

ได้อย่างสะดวก แทนเลขานุการนายก

2 ค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนทางวินัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของจ านวน สามารถจ่ายค่าตอบแทน ส านักปลัด

กรรมการสอบสวนทางวินัย งบประมาณเพ่ือจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการสอบ

เป็นค่าตอบแทน สวนทางวินัย

3 ค่าตอบแทนกรรมการความรับผิดทางละเมิด เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 40,000 ร้อยละของจ านวน สามารถจ่ายค่าตอบแทน ส านักปลัด

คณะกรรมการรับผิดทางละเมิด งบประมาณเพ่ือจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการรับ

เป็นค่าตอบแทน ผิดทางละเมิด

วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ยุทธสาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6/2564
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโตก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ท่ี โครงการ
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ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานท่ัวไป)
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4 ค่าเดินทางไปราชการ (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของจ านวน สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน ส านักปลัด

เดินทางไปราชการ งบประมาณเพ่ือจ่าย ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

เป็นค่าใช้สอย

5 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของจ านวน สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน ส านักปลัด

งบประมาณเพ่ือจ่าย ทางด่วน

ค่าใช้สอย

6 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของจ านวน สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน ส านักปลัด

โครงการอบรมต่าง ๆ งบประมาณเพ่ือจ่าย เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

ค่าใช้สอย หลักสูตรต่าง ๆ 

7 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย (เหตุในการปฏิบัติงาน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสีย จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของจ านวน ชดใช้ค่าเสียหายในการ ส านักปลัด

หาย (เหตุในการปฏิบัติงาน) งบประมาณเพ่ือจ่าย ปฏิบัติงานเหตุสุวิสัย

ค่าใช้สอย

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนัก เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 การประเมินความรู้ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ส านักปลัด

งานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างประจ า พนักงาน โครงการส่งเสริม และพัฒนา ความเข้าใจในการ พนักงานมีความรู้ในการ

องค์การบริหารส่วนต าบล ความรู้แก่พนักงาน พัฒนาศักยภาพแก่ พัฒนางานในหน้าท่ี

พนักงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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9 โครงการฝึกอบมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม จ านวน 1 โครงการ 50,000 การประเมินความรู้ ผู้บริหารและสมาชิก ส านักปลัด

แก่ผู้บริหาร และสมาชิก คุณธรรม จริยธรรม แก่ ความเข้าใจในการ เข้าใจและน าคุณธรรม

ผู้บริหาร และสมาชิก ฝึกอบรม จริยธรรมไปใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

10 วัสดุส ารวจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ จัดซ้ือวัสดุส ารวจ ส านักปลัด

ประมาณใช้ในจ่ายค่า

วัสดุ

11 วัสดุสนาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ จัดซ้ือวัสดุสนาม ส านักปลัด

ประมาณใช้ในจ่ายค่า

วัสดุ

12 ค่าเช่าพ้ืนท่ี Website เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่า จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ จ่ายค่าเช่าWebsite ส านักปลัด

Website ประมาณใช้ในจ่ายค่า

สาธารณูปโภค

13 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า ส านักปลัด

และวิทยุ ประมาณใช้ในจ่ายค่า และวิทยุ

วัสดุ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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14 วัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ จ านวน 1 โครงการ 50,000 การประเมินความรู้ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ ส านักปลัด

เพ่ือจ่ายเผ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ี ความเข้าใจในการ จ่ายเผ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ี

ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร ฝึกอบรม ลักษณะโดยสภาพไม่คงทน

ถาวร

15 อุดหนุน อปท. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม เพ่ืออุดหนุน อปท.ตามโครงการ จ านวน 1 โครงการ 16,000 อุดหนุน อปท. สามารถอุดหนุนเพ่ือประโยชน์ ส านักปลัด

ใจช่วยเหลือขององค์กร ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจช่วยเหลือ ขององค์กร

ขององค์กร

16 อุดหนุน อปท. โครงการอุดหนุนการจัด เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมงาน จ านวน 1 โครงการ 15,000 อุดหนุน  อปท. สามารถอุดหนุนเพ่ือประโยชน์ ส านักปลัด

กิจกรรมงานประเพณีมะขามหวาน มะขามหวาน ขององค์กร

17 อุดหนุนหน่วยงานราชการศูนย์การป้องกันและ เพ่ือจ่ายศูนย์ป้องกันและปราบ จ านวน 1 โครงการ 35,000 อุดหนุนหน่วยงาน สามารถอุดหนุนเพ่ือประโยชน์ ส านักปลัด

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ราชการ ขององค์กร

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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18 อุดหนุนองค์กรประชาชน เพ่ือจ่ายโครงการพระราชด าริ- จ านวน 1 โครงการ 260,000 อุดหนุนองค์กรประชาชน สามารถอุดหนุนเพ่ือประโยชน์ ส านักปลัด

โครงการพระราชด าริสาธารณสุข สาธารณสุข ขององค์กร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  30
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1 เงินเดือนพนักงาน (งบบุคลากร) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 500,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเงินเดือนให้ ส านักปลัด

 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามแผนงาน แก่พนักงานอย่างถูกต้อง

สถิติและวิชาการ

2 ค่าตอบแทนราชการอันเป็นประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามแผนงาน แทนอันเป็นประโยชน์

สถิติและวิชาการ

3 ค่าตอบแทนนอกเวลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) นอกเวลาการปฏิบัติงาน ประมาณตามแผนงาน แทนนอกเวลาแก่พนักงาน

สถิติและวิชาการ

4 เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นวัสดิการ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) เล่าเรียนบุตร ประมาณตามแผนงาน เล่าเรียนบุตร

ค่าตอบแทน

ยุทธสาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา
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5 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของจ านวน สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน ส านักปลัด

(งานแผนสถิติและวิชาการ) เดินทางไปราชการ งบประมาณเพ่ือจ่าย ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

(ค่าใช้สอย)(รายจ่ายเก่ียวเน่ืองฯ) ค่าตอบแทน

6 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของจ านวน สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน ส านักปลัด

(งานแผนสถิติและวิชาการ) งบประมาณเพ่ือจ่าย ทางด่วน

(ค่าใช้สอย)(รายจ่ายเก่ียวเน่ืองฯ) ค่าตอบแทน

7 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของจ านวน สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน ส านักปลัด

(งานแผนสถิติและวิชาการ) โครงการอบรมต่าง ๆ งบประมาณเพ่ือจ่าย เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

(ค่าใช้สอย)(รายจ่ายเก่ียวเน่ืองฯ) ค่าตอบแทน หลักสูตรต่าง ๆ 

8 โครงการอบรมเก่ียวกับงานแผน เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม จ านวน 1 โครงการ 25,000 ร้อยละของจ านวน สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน ส านักปลัด

(งานแผนสถิติและวิชาการ) งบประมาณเพ่ือจ่าย เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

(ค่าใช้สอย)(รายจ่ายเก่ียวเน่ืองฯ) ค่าใช้สอย หลักสูตรต่าง ๆ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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1 เงินเพ่ิมต าแหน่งด้านพัสดุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 210,000 ร้อยละของงบ จ่ายเป็นค่าตอบแทนการท างาน กองคลัง

การท างานด้านพัสดุ ประมาณตามงาน ด้านพัสดุ

บริหารงานคลัง

2 ค่ารับรองและพิธีการ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธี จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ จ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ กองคลัง

การ ประมาณตามงาน

บริหารงานคลัง

3 ค่าเดินทางไปราชการ (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 150,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน ส านักปลัด

เดินทางไปราชการ ประมาณตามงาน ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

บริหารงานคลัง

4 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน ส านักปลัด

ประมาณตามงาน ทางด่วน

บริหารงานคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ยุทธสาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.1.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง)
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5 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของจ านวน สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน ส านักปลัด

โครงการอบรมต่าง ๆ งบประมาณเพ่ือจ่าย เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

บริหารงานคลัง หลักสูตรต่าง ๆ 

6 วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 15,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ กองคลัง

พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงาน แทนอันเป็นประโยชน์

บริหารงานคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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1 เงินเดือนพนักงาน (งบบุคลากร) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 300,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเงินเดือนให้ ส านักปลัด

 - เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงาน แก่พนักงานอย่างถูกต้อง

ควบคุมภายในฯ

2 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเงินเพ่ิมต่าง ๆ ส านักปลัด

 - ค่าครองชีพ พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงาน ของพนักงานส่วนต าบล

ควบคุมภายในฯ

3 ค่าตอบแทนราชการอันเป็นประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงาน แทนอันเป็นประโยชน์

ควบคุมภายในฯ

4 ค่าตอบแทนนอกเวลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) นอกเวลาการปฏิบัติงาน ประมาณตามงาน แทนนอกเวลาแก่พนักงาน

ควบคุมภายในฯ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.1.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ยุทธสาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
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5 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน จ านวน 1 โครงการ 15,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นวัสดิการ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) ประมาณตามแผนงาน ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทน

6 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของจ านวน สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน ส านักปลัด

(งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) เดินทางไปราชการ งบประมาณเพ่ือจ่าย ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

(ค่าใช้สอย)(รายจ่ายเก่ียวเน่ืองฯ) ค่าตอบแทน

7 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 2,000 ร้อยละของจ านวน สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน ส านักปลัด

(งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) งบประมาณเพ่ือจ่าย ทางด่วน

(ค่าใช้สอย)(รายจ่ายเก่ียวเน่ืองฯ) ค่าตอบแทน

8 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของจ านวน สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน ส านักปลัด

(งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) โครงการอบรมต่าง ๆ งบประมาณเพ่ือจ่าย เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

(ค่าใช้สอย)(รายจ่ายเก่ียวเน่ืองฯ) ค่าตอบแทน หลักสูตรต่าง ๆ 

9 โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์  สุจริตและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของจ านวน สามารถฝึกอบรมโครงการ ส านักปลัด

ปลูกผังทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดี ในการต่อ งบประมาณเพ่ือจ่าย

ต้านการทุจริต ค่าใช้สอย

(งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน)

(ค่าใช้สอย)(รายจ่ายเก่ียวเน่ืองฯ)
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 เงินเดือนพนักงาน (งบบุคลากร) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 300,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเงินเดือนให้ ส านักปลัด

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงาน แก่พนักงานอย่างถูกต้อง

งานป้องกันและบรรเทาฯ

2 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนัก จ านวน 1 โครงการ 25,000 ร้อยละของงบ พนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทน ส านักปลัด

งานจ้าง ประมาณตามงาน ตามระเบียบ

งานป้องกันและบรรเทาฯ

3 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราว จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าครองชีพ ส านักปลัด

ภารกิจ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประมาณตามงาน ช่ัวคราวของพนักงานจ้าง

งานป้องกันและบรรเทาฯ

4 ค่าป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงาน แทนอาสาสมัครป้องกันภัย

งานป้องกันและบรรเทาฯ ฝ่ายพลเรือน

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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5 ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการหรือ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมพิเศษ จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

พนักงานส่วนท้องถ่ิน ส าหรับเงินสู้รบ (พ.ร.ส.) ประมาณตามงาน เงินเพ่ิมพิเศษ ส าหรับเงินสู้รบ

งานป้องกันและบรรเทาฯ (พ.ร.ส.)

6 ค่าตอบแทนนอกเวลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) นอกเวลาการปฏิบัติงาน ประมาณตามงาน แทนนอกเวลาแก่พนักงาน

งานป้องกันและบรรเทาฯ

7 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน จ านวน 1 โครงการ 80,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นวัสดิการ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) ประมาณตามงาน ค่าเช่าบ้าน

งานป้องกันและบรรเทาฯ

8 เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นวัสดิการ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) เล่าเรียนบุตร ประมาณตามแผนงาน เล่าเรียนบุตร

ค่าตอบแทน

9 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน ส านักปลัด

เดินทางไปราชการ ประมาณตามงาน ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

งานป้องกันและบรรเทาฯ

ท่ี
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หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ
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10 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน ส านักปลัด

ประมาณตามงาน ทางด่วน

งานป้องกันและบรรเทาฯ

11 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน ส านักปลัด

โครงการอบรมต่าง ๆ ประมาณตามงาน เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

งานป้องกันและบรรเทาฯ หลักสูตรต่าง ๆ 

12 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและ จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือ ส านักปลัด

หล่อล่ืน ประมาณตามงาน เพลิงและหล่อล่ืน

งานป้องกันและบรรเทาฯ

13 วัสดุจราจร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร จ านวน 1 โครงการ 120,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุ ส านักปลัด

ประมาณตามงาน จราจร

งานป้องกันและบรรเทาฯ

14 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง จ านวน 1 โครงการ 120,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าเคร่ืองดับ ส านักปลัด

ประมาณตามงาน เพลิง

งานป้องกันและบรรเทาฯ

15 โครงการอบรมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยและเตรียม จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของงบ สามารถด าเนินการฝึกอบรม ส านักปลัด

ความพร้อมในการป้องกันภัย ประมาณตามงาน ตามโครงการ

ให้แก่ประชาชน งานป้องกันและบรรเทาฯ

ท่ี

หน้าท่ี  39

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

16 โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพแก่เด็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมอุปกรณ์ จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถด าเนินการฝึกอบรม ส านักปลัด

นักเรียนและเยาวชน กู้ชีพแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ประมาณตามงาน ตามโครงการ

งานป้องกันและบรรเทาฯ

17 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าซักซ้อมแผน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถด าเนินการฝึกอบรม ส านักปลัด

ป้องกันอัคคีภัย ประมาณตามงาน ตามโครงการ

งานป้องกันและบรรเทาฯ

18 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยทาง เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมให้ความรู้ จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถด าเนินการฝึกอบรม ส านักปลัด

ถนน การป้องกันภัยทางถนน ประมาณตามงาน ตามโครงการ

งานป้องกันและบรรเทาฯ

19 เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบ จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าประโยชน์ ส านักปลัด

แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประมาณตามงาน ตอบแทนอ่ืนพนักงาน

งานป้องกันและบรรเทาฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  40



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 เงินเดือนพนักงาน (งบบุคลากร) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 400,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเงินเดือนให้ ส านักปลัด

นักวิชาการศึกษา พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงานบริหาร แก่พนักงานอย่างถูกต้อง

ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

2 ค่าตอบแทนราชการอันเป็นประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงานบริหาร แทนอันเป็นประโยชน์

ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

3 ค่าตอบแทนนอกเวลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) นอกเวลาการปฏิบัติงาน ประมาณตามงานบริหาร แทนนอกเวลาแก่พนักงาน

ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

4 เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นวัสดิการ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) เล่าเรียนบุตร ประมาณตามงานบริหาร เล่าเรียนบุตร

ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  41

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.3.1  แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

5 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน ส านักปลัด

เดินทางไปราชการ ประมาณตามงานบริหาร ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

6 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน ส านักปลัด

ประมาณตามงานบริหาร ทางด่วน

ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

7 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน ส านักปลัด

โครงการอบรมต่าง ๆ ประมาณตามงานบริหาร เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หลักสูตรต่าง ๆ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  42

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 เงินเดือนพนักงาน (งบบุคลากร) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 500,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเงินเดือนให้ ส านักปลัด

ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงานระดับ แก่พนักงานอย่างถูกต้อง

กอนวัยเรียนฯ

2 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนัก จ านวน 1 โครงการ 450,000 ร้อยละของงบ พนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทน ส านักปลัด

งานจ้าง ประมาณตามงานระดับ ตามระเบียบ

กอนวัยเรียนฯ

3 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราว จ านวน 1 โครงการ 15,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าครองชีพ ส านักปลัด

ของพนักงานจ้าง ประมาณตามงานระดับ ของพนักงานจ้าง

กอนวัยเรียนฯ

4 ค่าตอบแทนราชการอันเป็นประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 80,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงานระดับ แทนอันเป็นประโยชน์

กอนวัยเรียนฯ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  43

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

5 ค่าตอบแทนนอกเวลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) นอกเวลาการปฏิบัติงาน ประมาณตามงานระดับ แทนนอกเวลาแก่พนักงาน

กอนวัยเรียนฯ

6 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน ส านักปลัด

เดินทางไปราชการ ประมาณตามงานระดับ ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

กอนวัยเรียนฯ

7 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน ส านักปลัด

ประมาณตามงานระดับ ทางด่วน

กอนวัยเรียนฯ

8 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน ส านักปลัด

โครงการอบรมต่าง ๆ ประมาณตามงานระดับ เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

กอนวัยเรียนฯ หลักสูตรต่าง ๆ 

9 โครงการสนับสนุน คชจ. (อาหารกลางวัน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน คชจ. จ านวน 1 โครงการ 300,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายค่าสนับสนุน คชจ. ส านักปลัด

(อาหารกลางวัน) ประมาณตามงานระดับ (อาหารกลางวัน)

กอนวัยเรียนฯ

10 โครงการสนับสนุน คชจ. การบริหารสถาน เพ่ือสนับสนุน  คชจ. การบริหาร จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของงบ สามารถสนับสนุน  คชจ. ส านักปลัด

การศึกษา การศึกษา ประมาณตามงานระดับ การบริหารการศึกษา

กอนวัยเรียนฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  44



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

11 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุ ส านักปลัด

ประมาณตามงานระดับ ส านักงาน

กอนวัยเรียนฯ

12 วัสดุงานบ้านงานครัว (อ่ืน ๆ + นม) เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุงานบ้าน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน ส านักปลัด

งานครัว ประมาณตามงานระดับ บ้านงานครัว

กอนวัยเรียนฯ

13 วัสดุการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุการ ส านักปลัด

ประมาณตามงานระดับ ศึกษา

กอนวัยเรียนฯ

14 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามรถจาสยเป็นค่าวัสดุ ส านักปลัด

หรือการแพทย์ ประมาณตามงานระดับ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กอนวัยเรียนฯ

15 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุคอม ส านักปลัด

ประมาณตามงานระดับ พิวเตอร์

กอนวัยเรียนฯ

16 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สพฐ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร จ านวน 1 โครงการ 4,000,000 ร้อยละของงบ จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ส านักปลัด

กลางวัน สพฐ ประมาณตามงานระดับ สพฐ

กอนวัยเรียนฯ

17 ค่าบ ารุงและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของงบ สามารถอุดหนุนค่าบ ารุงรักษา ส านักปลัด

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ประมาณตามงานระดับ และซ่อมแซมทรัพย์สิน

กอนวัยเรียนฯ

หน้าท่ี  45

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 เงินเดือนพนักงาน (งบบุคลากร) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 200,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบแทน ส านักปลัด

เจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงานระดับ พนักงานส่วนต าบล

แผนงานสาธารณสุข

2 เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่าง ๆ จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่าง ส านักปลัด

ของพนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงานระดับ ของพนักงานส่วนต าบล

แผนงานสาธารณสุข

3 ค่าตอบแทนราชการอันเป็นประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบแทน ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงานระดับ ราชการอันเป็นประโยชน์

แผนงานสาธารณสุข

4 อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาสาสมัคร จ านวน 1 โครงการ 200,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบแทน ส านักปลัด

บริบาลท้องถ่ิน ประมาณตามงานระดับ อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน

แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.4 แผนงานสาธารณสุข  (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  46



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

5 ค่าตอบแทนนอกเวลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) นอกเวลาการปฏิบัติงาน ประมาณตามงานบริหาร แทนนอกเวลาแก่พนักงาน

แผนงานสาธารณสุข

6 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นวัสดิการ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) ประมาณตามแผนงาน ค่าเช่าบ้าน

แผนงานสาธารณสุข

7 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 10,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน ส านักปลัด

เดินทางไปราชการ ประมาณตามงานบริหาร ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

แผนงานสาธารณสุข

8 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน ส านักปลัด

ประมาณตามงานบริหาร ทางด่วน

แผนงานสาธารณสุข

9 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน ส านักปลัด

โครงการอบรมต่าง ๆ ประมาณตามงานบริหาร เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

แผนงานสาธารณสุข หลักสูตรต่าง ๆ 

10 โครงการควบคุมการป้องกันโรคท่ีเกิดจากยุง เพ่ือจ่ายตามโครงการควบคุม จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของงบ สามารถจัดโครงการควบคุม ส านักปลัด

การป้องกันโรคท่ีเกิดจากยุง ประมาณตามงานบริหาร การป้องกันโรคท่ีเกิดจากยุง

แผนงานสาธารณสุข

หน้าท่ี  47

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

11 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือจ่ายตามโครงการรณรงค์ จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจัดโครงการตามแผน ส านักปลัด

และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประมาณตามงานบริหาร งานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

12 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพ่ือจัดท าโครงการสัตว์ปลอดภัย จ านวน 1 โครงการ 120,000 ร้อยละของงบ สามารถจัดโครงการตามแผน ส านักปลัด

ประมาณตามแผนงาน งานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

13 โครงการรณรงค์และป้องกันโรคโวรัสโควิด เพ่ือจัดโครงการรณรงค์และป้อง จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจัดโครงการตามแผน ส านักปลัด

กันโรคไวรัสโควิด ประมาณตามงานบริหาร งานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

14 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิง จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจัดโครงการตามแผน ส านักปลัด

และหล่อล่ืน ประมาณตามงานบริหาร งานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

15 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ 500,000 ร้อยละของงบ สามารถจัดโครงการตามแผน ส านักปลัด

และการแพทย์ ประมาณตามงานบริหาร งานสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

1,360,000

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  48

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 เงินเดือนพนักงาน (งบบุคลากร) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 350,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเงินเดือนให้ ส านักปลัด

นักพัฒนาชุมชน พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงาน แก่พนักงานอย่างถูกต้อง

สังคมสงเคราะห์

2 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนัก จ านวน 1 โครงการ 200,000 ร้อยละของงบ พนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทน ส านักปลัด

งานจ้าง ประมาณตามงาน ตามระเบียบ

สังคมสงเคราะห์

3 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราว จ านวน 1 โครงการ 25,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าครองชีพ ส านักปลัด

ของพนักงานจ้าง ประมาณตามงาน ช่ัวคราวของพนักงานจ้าง

สังคมสงเคราะห์

4 ค่าตอบแทนราชการอันเป็นประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบแทน ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงาน ราชการอันเป็นประโยชน์

สังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  49



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

5 ค่าตอบแทนนอกเวลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) นอกเวลาการปฏิบัติงาน ประมาณตามงาน แทนนอกเวลาแก่พนักงาน

สังคมสงเคราะห์

6 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นวัสดิการ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) ประมาณตามงาน ค่าเช่าบ้าน

สังคมสงเคราะห์

7 เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นวัสดิการ ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) เล่าเรียนบุตร ประมาณตามงาน เล่าเรียนบุตร

สังคมสงเคราะห์

8 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน ส านักปลัด

เดินทางไปราชการ ประมาณตามงาน ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

สังคมสงเคราะห์

9 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน ส านักปลัด

ประมาณตามงาน ทางด่วน

สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

10 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน ส านักปลัด

โครงการอบรมต่าง ๆ ประมาณตามงาน เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

สังคมสงเคราะห์ หลักสูตรต่าง ๆ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  51



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนัก จ านวน 1 โครงการ 2,000,000 ร้อยละของงบ พนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทน ส านักปลัด

งานจ้าง ประมาณตามงาน ตามระเบียบ

ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล

2 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราว จ านวน 1 โครงการ 150,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าครองชีพ ส านักปลัด

ของพนักงานจ้าง ประมาณตามงาน ช่ัวคราวของพนักงานจ้าง

ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล

3 ค่าตอบแทนราชการอันเป็นประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 150,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบแทน ส านักปลัด

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามงาน ราชการอันเป็นประโยชน์

ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล

4 เงินค่าเส่ียงภัยสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเส่ียงภัย จ านวน 1 โครงการ 150,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าเส่ียงภัย ส านักปลัด

ประมาณตามงาน

ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.6  แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  52



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

5 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เพ่ือจ่ายในการบริการต่าง ๆ จ านวน 1 โครงการ 1,500,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายในการให้บริการ ส านักปลัด

ค่าใช้สอย ประมาณตามงาน ต่าง ๆ 

ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล

6 โครงการให้ความรู้ลดและคัดแยกขยะ เพ่ือจ่ายเงินตามโครงการความรู้ จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม ส านักปลัด

ลดและคัดแยกขยะ ประมาณตามงาน ตามแผนงานก าจัดขยะและ

ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล ส่ิงปฏิกูล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  53



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตาม จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ กิจกรรมลอยกระทงได้รับการ ส านักปลัด

โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอย ประมาณตามงาน อนุรักษ์ไว้

กระทง งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

2 โครงการส่งเสริมประเพณีการแห่เทียนเข้า เพ่ือส่งเสริมประเพณี จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ส านักปลัด

พรรษา ประมาณตามงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

3 โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมวันส าคัญต่าง ๆ จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ประมาณตามงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมฯ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.4   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตาม จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ กิจกรรมลอยกระทงได้รับการ ส านักปลัด

ภายนอกต าบล โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอย ประมาณตามงาน อนุรักษ์ไว้

กระทง งานกีฬาและนันทนาการ

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.4   แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ)



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน กองช่าง

เดินทางไปราชการ ประมาณตามงาน ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

งานบริหารงานท่ัวไปฯ

2 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน กองช่าง

ประมาณตามงาน ทางด่วน

งานบริหารงานท่ัวไปฯ

3 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน กองช่าง

โครงการอบรมต่าง ๆ ประมาณตามงาน เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

งานบริหารงานท่ัวไปฯ หลักสูตรต่าง ๆ 

4 ค่ารับรองและพิธีการ เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธี จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ จ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ กองช่าง

การ ประมาณตามงาน

งานบริหารงานท่ัวไปฯ

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)
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หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

5 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน กองช่าง

งานครัว ประมาณตามงาน บ้านงานครัว

งานบริหารงานท่ัวไปฯ

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่านเป็นค่าวัสดุโฆษณาและ จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา กองช่าง

เผยแพร่ ประมาณตามงาน และเผยแพร่

งานบริหารงานท่ัวไปฯ

7 วัสดุส ารวจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุส ารวจ กองช่าง

ประมาณตามงาน

งานบริหารงานท่ัวไปฯ

8 วัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ กองช่าง

ประมาณตามงาน

งานบริหารงานท่ัวไปฯ

9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าวัสดุ กองช่าง

และขนส่ง ประมาณตามงาน ยานพาหนะและขนส่ง

งานบริหารงานท่ัวไปฯ

10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายวิทยาศาสตร์และ กองช่าง

และการแพทย์ ประมาณตามงาน การแพทย์

485,000 งานบริหารงานท่ัวไปฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  57



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 เงินเดือนพนักงาน (งบบุคลากร) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 1,000,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเงินเดือนให้ กองช่าง

 - นายช่างโยธา อาวุโส พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามแผนงาน แก่พนักงานอย่างถูกต้อง

 - นายช่างโยธา งานก่อสร้าง

 - นายช่างไฟฟ้า

2 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพของ จ านวน 1 โครงการ 20,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าครองชีพ กองช่าง

(ค่าครองชีพ) พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามแผนงาน ของพนักงานส่วนต าบล

งานก่อสร้าง

3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนัก จ านวน 1 โครงการ 500,000 ร้อยละของงบ พนักงานจ้างได้รับค่าตอบแทน กองช่าง

งานจ้าง ประมาณตามแผนงาน ตามระเบียบ

งานก่อสร้าง

4 ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้างตาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราว จ านวน 1 โครงการ 70,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัว กองช่าง

ภารกิจ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ประมาณตามแผนงาน คราวของพนักงานจ้าง

งานก่อสร้าง
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ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

5 ค่าตอบแทนราชการอันเป็นประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 250,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ กองช่าง

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) พนักงานส่วนต าบล ประมาณตามแผนงาน แทนอันเป็นประโยชน์

งานก่อสร้าง

6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพ่ือจ่ายป็นค่าตอบแทนการ จ านวน 1 โครงการ 150,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายป็นค่าตอบแทน กองช่าง

ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ประมาณตามแผนงาน การปฏิบัติงานด้านพัสดุ

งานก่อสร้าง

7 ค่าตอบแทนนอกเวลา เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าตอบ กองช่าง

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) นอกเวลาการปฏิบัติงาน ประมาณตามแผนงาน แทนนอกเวลาแก่พนักงาน

งานก่อสร้าง

8 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ กองช่าง

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) ค่าเช้าบ้าน ประมาณตามแผนงาน ค่าเช้าบ้าน

งานก่อสร้าง

9 เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นวัสดิการ กองช่าง

(งบด าเนินงาน) (ค่าตอบแทน) เล่าเรียนบุตร ประมาณตามแผนงาน เล่าเรียนบุตร

งานก่อสร้าง

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

10 ค่าเดินทางไปราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่า จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าเดิน กองช่าง

เดินทางไปราชการ ประมาณตามแผนงาน ทางไปราชการนอกพ้ืนท่ี

งานก่อสร้าง

11 ค่าผ่านทางด่วน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าผ่านทางด่วน จ านวน 1 โครงการ 5,000 ร้อยละของงบ สามารถเบิกจ่ายค่าผ่าน กองช่าง

ประมาณตามแผนงาน ทางด่วน

งานก่อสร้าง

12 ค่าลงทะเบียน (ส านักปลัด) เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายค่าลงทะเบียน กองช่าง

โครงการอบรมต่าง ๆ ประมาณตามแผนงาน เพ่ือเข้ารับการอบรมใน

งานก่อสร้าง หลักสูตรต่าง ๆ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หน้าท่ี  60



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึก จ านวน 1 โครงการ 50,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าจัดการฝึก ส านักปลัด

อบรม ประมาณตามแผนงาน อบรม

การเกษตร

2 โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึก จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าจัดการฝึก ส านักปลัด

การก าจัดน้ าเสีย อบรม ประมาณตามแผนงาน อบรม

การเกษตร

3 โครงการรณรงค์และป้องกันไฟป่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการฝึก จ านวน 1 โครงการ 30,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นค่าจัดการฝึก ส านักปลัด

อบรม ประมาณตามแผนงาน อบรม

การเกษตร

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.6 แผนงานการเกษตร (งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI)

1 เงินช่วยหลือพิเศษ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ จ านวน 1 โครงการ 100,000 ร้อยละของงบ สามารถจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ส านักปลัด

ประมาณตามแผนงาน พิเศษ

งบกลาง

หน้าท่ี  62

ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน

3.7 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ



(ฉบับท่ี 6/2564)

บัญชีครุภัณฑ์
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 - 2565



เป้ำหมำย หน่วยงำน

(ผลครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบสองบาน 5 ตู้ 50,000 ส านักปลัด

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้บานเล่ือนกระจก (แบบต่ า) 5 ตู้ 50,000 ส านักปลัด

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 50,000 ส านักปลัด

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์  จ านวน 1 เคร่ือง 20,000 ส านักปลัด

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต๊นท์ผ้าใบ จ านวน 5 หลัง 120,000 ส านักปลัด

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 150,000 ส านักปลัด

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบบานเล่ือนกระจก (สูง) 50,000 กองคลัง

หน้ำท่ี  63

บัญชีครุภัณฑ์

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท
งบประมำณ

แผนพัฒนท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติมฉบับท่ี 6/2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก

แบบ ผ.03



เป้ำหมำย หน่วยงำน

(ผลครุภัณฑ์) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 30,000 กองคลัง

9
แผนงนการรักษาความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ   จ านวน 1 เคร่ือง 50,000 ส านักปลัด

10 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 ส านักปลัด

11
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (บริหารงาน)

ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์
เคร่ืองพิมพ์   จ านวน 3 เคร่ือง 150,000 กองช่าง

12
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (งานก่อสร้าง)

ครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้

เพ่ือจ่ายค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้

200,000 กองช่าง

13
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (บริหารงาน)

ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 10,000 กองช่าง

14
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (งานก่อสร้าง)

ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 50,000 กองช่าง

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 100,000 กองช่าง

16
แผนงานการศึกษา (งาน
ระดับก่อนประมวัยเรียนฯ)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะม้าหินอ่อน 12,000 ส านักปลัด

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท
งบประมำณ

หน้ำท่ี  64


