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ค าน า 
 ร าย ง านการติ ด ตามและประ เ มิ นผลแผน พัฒนาอ งค์ ก า รบริ ห า ร ส่ ว นต า บล โพธิ์ เ ก้ า ต้ น                              
นี้ จัดท านี้ตามระเบียบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย                  
ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา 
3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี                   
พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประ เมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น                
ที่ ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ งถิ่นให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น                       
ทราบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับ
นี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานและ เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการด าเนิน
บรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการ
ตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จาการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมื อ                 
ในการด าเนินงานครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนท าให้รายงานผลให้ความร่วมมือ                
เล่มนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 

บทน า 

1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย               
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถ
ก ากับดูแลทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จึงเป็นการติดตามผล                   
ที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้ รับผิดชอบแต่ละแผ่นงาน  โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหาร                  
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นตรวจสอบ 

ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลา                 
ที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

3. ผลการด าเนิน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงานตาม
ภารกิจของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)                   
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561-2565) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับ                   
สภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์               
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเพ่ือพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ และจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิด  จุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่ก าหนดการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น               
ตั้งรับให้มั่นเพ่ือโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล                
โพธิ์เก้าต้น ให้เกิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างยิ่ง 
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2.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใด
ควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องนั้นว่าปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามละประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิก
โครงการการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับของชื่อ

องค์กรครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง               
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ก าหนดว่าคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวละต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  

  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก                 จ านวน 3 คน 
  2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก     จ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเอง                      จ านวน 2 คน 
  5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่บริหารท้องถิ่นคัดเลือก           จ านวน 2 คน 
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คณะกรรมการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น                  

ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ

ก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ก าหนดโดย

สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
3. รายงานผลและเสนอความซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

เพ่ือด าเนินกรตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
       2.การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น        
ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดทางและวิธีการส าหรับการติดตามละประเมินผลแผนพัฒนา                 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ดังนี้ 
 2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่าวัตถุประสงค์หลักอะไร   
มีการก าหนดการติดตามและประเมินไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความ
ชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้นจากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการ
ติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/ หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
 2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ  

2.1 มาวิเคราะห์ และเขียนราบละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มคีุณภาพเพียงใดก็ตามแต่ถ้าในเชิงประมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนด
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้ แต่ละโครงการตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย Chart การแสดง
แผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์การบริหาร  
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ                   
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 
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2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล โดย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี  หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น หรือ
ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้
จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 3. การรายงานผล 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมีอ านาจ
หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้ องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น               
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
ขั้นตอนการรายงาน 

                                                                    
                                                      ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น 

  
 
 
 ธันวาคม 
 
 
  
 
 
 
 
 
ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวละต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมนิผล 

ผู้บริหารทอ้งถิน่ สภาท้องถิ่น 
รายงานผล เสนอ 

ผู้บริหารทอ้งถิน่ 
คณะกรรมการ

พัฒนาของอปท. 
ผู้บริหารทอ้งถิน่ 

เสนอ 

เสนอ เสนอ 
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4.เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามละประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สัมภาษณ์ (lnterview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ 
ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล          
ที่เป็นจริงต่อไป 

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล                 

โพธิ์เก้าต้น ก าหนดรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลาดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิ์เก้าต้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

  2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ              
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 1.3 ความพอเพียง (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นมาปฏิบัติงาน 
 1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่
เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่อง จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น ซึ่งสามารถวัด
ได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
 1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ ได้จากประสิทธิภาพให้ เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output ) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
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2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น

ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี

องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
 2) เครื่องมือ 
 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ    
2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกิดข้ึนได้ 

  2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ 
ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

3. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น

ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้   
3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู

ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 การสัมภาษณ์ (lnterviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต                        
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
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3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ

ความพึงพอใจ ความเป็นจริง ความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล                  
โพธิ์เก้าต้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น จะมีการบันทึกการ
ส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่าง ด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

 1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจัดท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน 

 2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  

 3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง 
ท าให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ  

 5. กระตุ้นให้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น สารมารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ าอาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ 

 7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น แต่ละคน แต่ละ
ส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่ วนต าบล                   
โพธิ์เก้าต้น 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การติดตามและประเมินผล 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

“สาธารณูปโภคที่ดี การศึกษาก้าวล้ า วัฒนธรรมทรงคุณค่า เศรษฐกิจยั่งยืน สังคมน่าอยู่ สู่ประตูอาเซียน” 
พันธกิจ (Mission)  
 จากวิสัยทัศน์ของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น ซึ่ งมีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคเพ่ือรับรองการขยายตัวของชุมชน                     
ให้สอดคล้องกับระบบผับเมือง 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ิมรายได้แบบยั่งยืนแก่ประชาชน 
 3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แลพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 5. พัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 2. สภาพชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม 
 3. สภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดีขึ้น 
 4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจการศาสนา และการกีฬาอย่าง
ทั่วถึงและสุภาพดีขึ้น 
 5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
 6. ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงจาก อบต. 
 7. ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่พอใจของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ค าขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 “พิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ สืบสานต่อโขนสดไทย ก าแพงเมืองประตูชัย ภาคภูมิใจแหล่งชะอม    
ขนมเปี๊ยะหอมกลิ่นนม เชิญชมโอ่งกระถางบัว” 
เป้าประสงค์ 

1)   ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
2)   การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครอบคลุมและทั่วถึง 
3)   ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
4)   ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
5)   ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
6)   การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครอบคลุม และท่ัวถึง 
7)   ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
8)   ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
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9)   ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ได้รับการส่งเสริม 
10) มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมข้ึน 
11) การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 
12) เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
13) ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้สะอาดได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและพอเพียง 
 แผนงาน 
  ด้านการบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
  ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานพาณิชย์ 
- แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 แผนงาน 
 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 แผนงาน 
  ด้านบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 แผนงาน 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 แผนงาน 
  ด้านบริหารงานทั่วไป 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงาน 
  ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานการเกษตร 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดระยะเวลา 
5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลพบุรี และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีรายละเอียด ดังนี้ 
2.2 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
  การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างยิ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart              
จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการช่วงใดตรงก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงาน 
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การประเมินผล (Evaluation) ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard criteria) และตัวชี่วัด (indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ 
มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และ
เกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่ างมีระบบแล้ว
ตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการด าเนินโครงการนั้น วิธีการ
ติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินโครงการโดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการ ด าเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่
ก าหนดไว้หรือไม่ และ ผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่างไว้หรือไม่ โดยติดตาม เป็นการตรวจสอบ
ระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง
เมื่อด าเนินโครงการเสร็จละเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันเพ่ือก าหนดกรอบ

แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 
1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  

อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
 2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
 3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 

(Monitoring) 
 4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ  
   5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ 
   6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการ ท ากิจกรรม

ที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
   7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

  1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 

   1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
   2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน 
   3. การประเมินผลกระทบ 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล                 
ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการติดตามและ

ประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินจนสิ้นสุดโครงการฯ 

 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็ น             
หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1. การใช้แบบสอบถาม 
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 
2.4 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 
  แบบท่ี 1 
  เรื่องท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบประเมิน                
ทั้ง 3 เรื่อง จะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์                
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ (ภายใน
ตุลาคม 2562 - กันยาน 2563)  

 แบบที่ 3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ ที่ก าหนดไว้ 
และก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
มีดังนี้ 
จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 2563 2564 2565 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและเพียงพอ 

31 23,002,490 20 19,091,340 15 8,771,050 

การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเกษตร 

10 227,000 12 337,000 11 327,000 

การพัฒนาสังคมคุณภาพ
ชีวิต และความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 

46 20,654,000 45 20,966,000 45 22,870,000 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

31 1,435,100 29 1,105,100 28 1,955,100 

เสริมสร้างการเมืองและการ
บริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

10 1,775,000 15 5,065,000 9 3,225,000 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 500,000 6 310,000 7 410,000 

รวม 135 47,593,590 127 46,830,440 115 37,58,150 

 

    จ านวนโครงการที่จัดท า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพและเพียงพอ 28 17,127,681.00 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 8 147,000.00 

การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 40 18,426,000.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 29 3,904,507.00 

เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 7 900,000.00 

การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 40,000.00 

รวม 117 40,545,188.00 
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***จ านวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนทั้งหมด           จ านวน  135  โครงการ 
      จ านวนโครงการที่ด าเนินการได้จริง ปี 2563  จ านวน 117  โครงการ 
      คิดเป็นร้อยละ  86.67 
 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โพธิ์เก้าต้น มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. 
 
 
 
 
 

การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

โครงการบริหาร
จัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อให้ต าบลโพธิ์
เก้าต้นมีความ
สะอาดสายงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และน่าอยู ่
 
 

บริหารจดัการ
ขยะและท าความ
สะอาดสถานท่ี
ต่างๆ ภายใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
 
 

2. 
 

การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการอบรมให้
ความรู้ในการส่งเสริม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็
พระเทพรัตนร์าชสดุา
ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลเห็น
ความส าคญัของ
พันธ์กรรมพืชและ
ร่วมคิด ร่วมปฏิบตัิ
จนเกิดผลประโยชน์
ต่อการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน 
 

กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช
กิจกรรมส ารวจ
และเก็บรวบรวม
พันธุกรรม
กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรม
พืช กิจกรรม
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดังานท าดี
ด้วยหัวใจ คืนน้ าใสให้
แม่น้ าล าคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นการปลูก
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนในชุมชน
ให้มีความรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ประชาชนใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น
ร่วมกันดูแล
รักษาแม่น้ าล า
คลองในพื้นที ่
 
 
 
 



4. 
 

การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดังานร่วม
ใจพัฒนารักษา
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 
 
ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพือ่เป็นการปลูก
จิตส านึกให้กับ
ประชาชนในชุมชน
ให้มีความรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน 

อบรมเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะระบบโซล่า
เซลล์บริเวณทางเข้า
บ้านก านันสมาน หมู่
ที่ 2 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

484,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 2 มีไฟฟูาส่อง
สว่างที่เพียงพอและ
ทั่วถึง 
 
 
 
 

บริเวณทางเข้า
หน้าบ้านก านัน
สมาน จ านวน 
10 จุด 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 
 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ ระบบโซ
ล่าเซลล์ บริเวณศาลา 
SML และทางเข้า
บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
12 ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

484,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 12 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ไฟฟูาส่องสว่างที่
เพียงพอและทั่วถึง 

บริเวณศาลา 
SML และ
ทางเข้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
12 จ านวน 10 
จุด 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 
 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ ระบบโซ
ล่าเซลล์ บริเวณสาย
คันคลอง 21 ขวา ฝั่ง
ซ้าย หมู่ที่ 4 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 
 
 

484,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 
 
 

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 4 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ไฟฟูาส่องสว่างที่
เพียงพอและทั่วถึง 
 
 

บริเวณสายคัน
คลอง 21 ขวา 
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
. 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 
 
 
 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ ระบบโซ
ล่าเซลล์ บริเวณหลัง
วัดบ่อเงินเจรญิสุข 
หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น 
 
 
 

484,000.00 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 13 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ไฟฟูาส่องสว่างที่
เพียงพอและทั่วถึง 
 
 

บริเวณหลังวัด
บ่อเงินเจริญสุข 
หมู่ที่ 13 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 
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9. 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยข้างบ้านนายม้วน 
สังข์นาค หมู่ที่ 3 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
 
 

187,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 2 และ
ประชาชนข้างเคียง
มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 
 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 85 
เมตร หนาวเฉลีย่ 
0.15 เมตร คดิ
เป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 297.50 
ตร.ม. 
 

10. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางสมบรูณ์ 
วัฒนจันทร์ หมู่ที่ 4 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
 
 

283,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการชา่ง 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 4 และ
ประชาชนข้างเคียง
มีถนนในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 
 
 
 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร คดิ
เป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 450 
ตารางเมตร ไหล่
ทางตามสภาพ
พื้นที ่

11. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านอาจารย์
ณรงค์ หมู่ท่ี 1 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

429,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 1 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 196 
เมตร หนาเฉลีย่ 
015. เมตร คดิ
เป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 686 
ตารางเมตร ไหล่
ทางตามสภาพ
พื้นที ่

12. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคันคลอง
ชลประทาน 21 ขวา 
หมู่ที่ 9 ต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

330,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 9 และ
ประชาชนข้างเคียง
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร คดิ
เป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 525 
ตารางเมตร ไหล่
ทางตามสภาพ
พื้นที ่
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13. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี
บริเวณคลองยายศรี 
หมู่ที่ 7 ต าบล 
โพธิ์เก้าต้น 

987,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 7 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 536 
เมตร หนา 0.05 
เมตร คดิเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,144 ตร.ม. 

14. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณด้านหน้าศาลา 
SML หมู่ที่ 2 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

24,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 2 และ
ประชาชนข้างเคียง
มีลาน คสล.ไว้ใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ได ้

บริเวณด้านหน้า
ศาลา SML ของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
คิดเป็นพ้ืนท่ี 
21.20 ตร.ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

15. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลอง
ชลประทาน 21 ฝั่ง
ซ้าย หมู่ที 1 ต าบล
โพธิเ์ก้าต้น 

224,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 1 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ช่วงที่ 1 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
35 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 
เมตร ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 55 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.15 เมตร *ทั้ง
สองช่วงคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
360 ตร.ม. 

16. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน ข้าม
คลองชลประทาน
บริเวณหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

83,300.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 7 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
สะพานในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร ยาว 
19 เมตร 

17. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มคีุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานข้าม
คลองชลประทาน 
ช่วงเขตติดต่อ หมู่ที่ 
5 หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น (ตรงข้ามบ้าน
ผู้ใหญ่อ้อย) 
 
 

71,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 6 และ
ประชาชนท่ัวไป มี
สะพานในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร ยาว 
19.50 เมตร 
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18 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน
พร้อมคอสะพานข้าม
คลองชลประทาน 
ช่วงโค้งก่อนถึงวัดนาง
หนู หมู่ที่ 6 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

143,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 6 และ
ประชาชนข้างเคียง 
มีสะพานท่ีใช้ในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ยาว 
17 เมตร 
 

19. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการลงหินคลุก
เสรมิผิวจราจร ถนน
สายการเกษตร สายที่ 
2 สายที่ 3 สายที่ 5 
หมู่ที่ 5 ต าบล 
โพธิ์เก้าต้น 

1,246,000.0
0 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน 
หมู่ที่ 5 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 
3,300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร โดยลง
เฉพาะจุดที่ช ารดุ
เสียหาย คิดเป็น
ปริมาตรหินคลุก 
2,310 
ลูกบาศก์เมตร 

20. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการลงหินคลุก
เสรมิผิวจราจร ถนน
สายการเกษตร หมู่ที่ 
3 ต าบลโพธ์ิเก้าต้น 

472,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
หมูที่ 3 และ
ประชาชนข้างเคียง 
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 
1,460 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร โดยลง
เฉพาะจุดที่ช ารดุ
เสียหายคิดเป็น
ปริมาตรหินคลุก 
876 ลูกบาศก์
เมตร 

21. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการลงหินคลุก
เสรมิผิวจราจรถนน
สายคลองตาปิ่นฝั่ง
ขวา หมู่ที่ 13 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

415,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 13 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 
1,100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร โดยลง
เฉพาะจุดที่ช ารดุ
เสียหายคิดเป็น
ปริมาตรหินคลุก 
770 ลูกบาศก์
เมตร 
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22. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าจากคลอง
ตาปาน ถึงคลองตา
ปิ่น หมู่ที่ 10 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

1,239,000.0
0 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ าเพิ่มความเร็วใน
การระบายน้ าและ
สามารถกักเก็บน้ า
ได้เพิ่มมากขึ้น 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาว 
230 เมตร 
พร้อมบ่อพักฝา
ตระแกรง 
จ านวน 23 บ่อ 

23. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าต่อจากท่อ
ระบายน้ าเดิมถึงวัด
โพธิเ์ทพประสิทธ์ิ หมู่
ที่ 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

1,239,000.0
0 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ าเพิ่มความเร็วใน
การระบายน้ า และ
สามารถกักเก็บน้ า
ได้เพิ่มมากขึ้น 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาว 
230 เมตร 
พร้อมบ่อพักฝา
ตระแกรงเหล็ก 
จ านวน 23 บ่อ 

24. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าบริเวณ
ทางเข้าวัดนางหนู 
หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

523,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อระบายน้ าที่
ท่วมขัง และการ
ไหลของน้ าไปสู่
แหล่งที่ต้องการใน
ชุมชน 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ยาว 
119 เมตร 
พร้อมบ่อพักฝา
ตระแกรงเหล็ก 
จ านวน 11 บ่อ 

25. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการเสรมิผิว
จราจรแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีตสาย  
รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น
เชื่อมต่อสายเดิม หมู่
ที่ 11 ต าบล 
โพธิ์เก้าต้น 

909,481.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 11 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 
1,100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร คดิเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,400 ตาราง
เมตร 

26. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการเสรมิผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีตถนนสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

183,900.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพือ่ให้ประชาชน
หมู่ที่ 12 และ
ประชาชนท่ัวไปมี
ถนนใช้ในการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4..00 
เมตร ยาว 150 
เมตร หนาเฉลีย่ 
0.05 เมตร คดิ
เป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. 
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27. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณ
ทางเข้าคลองตะเคยีน 
ถึงก าแพงวัดโพธิ์เทพ
ประสิทธ์ิ หมู่ที่ 9 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

1,078,000.0
0 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้การระบาย
น้ าและการผันน้ าใน
ฤดูหลาก ปูองกัน
น้ าปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่ 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ตามรูปแบบ
และรายละเอียด
ของอบต.โพธ์ิเก้า
ต้น 

28. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแกไ้ขปัญหา
ปริมาณน้ าดิบ ในการ
ผลิตน้ าประปาใน
หนองฟูาลงมันช่วง
หน้าแห้ง 

125,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้นมี
น้ าอุปโภคและ
บริโภค 

แก้ไขปัญหา
ปริมาณน้ าดิบใน
การผลิตประปา
ในหนองฟูาลง
มันในฤดูแล้ง 

29. การเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับ
กลุ่มสตร ี

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น
เกิดการพัฒนา และ
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

กลุ่มสตรตี าบล
โพธ์ิเก้าต้น 

30. การเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการอบรมและ
ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์วิถียั่งยืน 

15,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริม
การเกษตรแบบ
อินทรีย์ และสร้าง
ความยั่งยืนทาง
เกษตร 

กุล่มเกษตรกรใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

31. การเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการอบรมให้
ความรู้การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและฮอร์โมน
สูตรต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ผลผลติทาง
การเกษตร 

12,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรู้
ความเข้าใจถึง
วิธีการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

กลุ่มเกษตรและ
ประชาชนท่ี
สนใจ 

32. การเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ประชาชน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น หมู่
ที่ 1-13 

10,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น
เกิดการพัฒนาและ
มีรายได้เพิม่มากข้ึน 

จัดกิจกรรม
อบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

33. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการจดัตั้ง
ศูนย์บริการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุตาม
ท้องถนนช่วงเทศบาล
สงกรานต ์

8,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือ่ลดอุบัตเิหตุบน
ต้องถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
บนต้องถนนช่วง
เทศกาล
สงกรานต ์

34. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการจดัตั้ง
ศูนย์บริการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุตาม
ท้องถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

8,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ตามท้องถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อลดอุบัตเิหตุ
ตามท้องถนน
ช่วงเทศกาลปี
ใหม ่
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35. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนเพิ่มศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยมี
ความรู้ในการ
ปูองกันสาธารณภัย 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
มีความรู้ในการ
ปูองกันสาธารณ
ภัย 

36. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนในการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต้น 

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมี
ความรู้ในการแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดจากสา
ธารณภัย 

เพื่อให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาที่
เกิดจากสาธารณ
ภัย 

37. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ส่งเสริมผูสู้งวัย ใส่ใจ
สุขภาพ 

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีการรณรงค์
การดูแลสุขภาพ
รวมถึงการรณรงค์
ให้คนในชุมชนเห็น
คุณค่าของผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้มีการ
รณรงค์การดูแล
สุขภาพรวมถึง
การรณรงค์ให้คน
ในชุมชนเห็น
คุณค่าของ
ผู้สูงอาย ุ

38. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมพัฒนาความรู้
บทบาทสตรตี าบล
โพธิ์เก้าต้น 

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้
บทบาทสตรตี าบล
โพธิ์เก้าต้น 

จัดฝึกอบรม
ความรู้กฎหมาย
และบทบาท
ให้กับสตรีใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

39. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการอบรม
ส่งเสริมความเข็มแข็ง
พัฒนาครอบครัว
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

10,000.00 ส านกัปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวต าบล
โพธิ์เก้าต้นให้มี
ความรักความ
อบอุ่น 

ครอบครัวใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

40. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวันเพิม่
มากขึ้น 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน
มาก 
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41. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
แนวพระปฏิธาน
ศาสตร์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิ
ราชนาร ี

100,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินการฉดี
วัคซีนปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุข
บ้า 

ข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวน
สัตว์ต าบลโพธิ์
เก้าต้น 

42. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผูดู้แล
ผู้สูงอาย ุ

120,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในต าบล 

ผู้สูงอายุ และ
ผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ

43. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
สัญจรพบประชาชน 

30,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการให้
ความรู้ในเรื่องการมี
ส่วนร่วมการบริหาร
จัดการและเสนอ
ปัญหาความ
ต้องการในการ
พัฒนาต าบล 

จัดประชุม
ประชาคมทั้ง 1-
13 หมู่บ้าน 

44. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการอบรมบ าบัด
ฟื้นฟู และฝึกอบรม
อาชีพผู้ติดยาเสพตดิ 

30,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การบ าบัดผู้
ติดยาเสพตดิและ
ฟื้นฟูภายหลังการ
บ าบัดและการ
ส่งเสริมอาชีพไม่ให้
กลับไปเกีย่วข้องกับ
ยาเสพตดิ 

กลุ่มผูต้ิดยาเสพ
ติด 

45. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการอบรม
ประชาชนในการมี
ส่วนร่วมกับการ
บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
และเสนอแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

20,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

จัดอบรมให้
ความรู้ประชาชน
ในการบูรณาการ
ร่วมกัน เพื่อให้
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นมีความ
สมบูรณ์มากทีสุ่ด 

46. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 14,640,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น
ได้รับเบี้ยยังชีพได้
ทั่วถงึ 

ผู้สูงอายุในต าบล 
หมู่ที่ 1-13 
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47. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,072,000.0
0 

ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

ผู้พิการในต าบล 
หมู่ที่ 1-13 

48. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เบี้ยผู้ปุวยเอดส ์ 48,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์
ในต าบลได้รับเบี้ย
ยังชีพไว้ใช้
ด ารงชีวิต 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
ต าบลหมู่ที่ 1-
13 

49. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เงินอุดหนุนส าหรับ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

260,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม, 
ส่วนสาธารณสุข, 
กองสาธารณสุข, 
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , ส านัก
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมให้เกิด
การตรวจดูแล
สุขภาพและปูองกัน
ภัยสุขภาพให้
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนทุก
กลุ่มวัยได้รับการ
ดูแลสุขภาพตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ครอบคลมุทั้ง 
13 หมู ่

50. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการอบรม
รณรงค์ปูองกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือ่อบรมรณรงค์
ให้ความรู้ต่อต้านยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

จัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้
แก่เด็กนักเรยีน
ในสถานศึกษา 

51. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการอบรมให้
ความรู้การด าเนิน
ชีวิต และส่งเสรมิ
อาชีพของผู้พิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้นมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการในต าบล
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

52. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

โครงการรณรงค์
ควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

10,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออกให้ได้
ตามมาตรฐาน กรม
ควบคุมโรค และ
สร้างความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วม
ในการปูองกันโรค
ในชุมชน 

จัดกิจกรรม
ควบคุมโรคไข้
เลือกออก 
สนับสนุนการ
รณรงค์ส ารวจ
ลูกน้ าก าจัด
แหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย 

53. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
และโครงการตา่งๆ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

25,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กนกัเรยีน
ในศพด.ให้ไดร้ับ
ประสบการณ์จริง
จากการเรียนรู้ใน
การจัดกิจกรรม 

จัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ให้
เด็กนักเรยีนตาม
หน่วยการเรียนรู้
ตลอดจนโอกาส
วันส าคัญต่างๆ 
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54. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 
(อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ 
ศพด.อบต.โพธิ์เก้าต้น 
,ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา, เงิน
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

479,670.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนในสังกัด 
ศพด.มีพัฒนาการที่
ดี สมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนในสังกัด 
ศพด.มี
พัฒนาการที่ดี 
สมวัย 

55. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการในการจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ 

70,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนในต าบลมี
เวทีในการ
แสดงออกมากขึ้น 
ได้ฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กเยาวชนใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

56. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดัอบรมให้
ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในระหว่างปิด
ภาคเรยีน 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในช่วงปิด
ภาคเรยีน 

เด็กในต าบลโพธิ์
เก้าต้น 

57. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนอกห้องเรียน 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมี
โอกาสได้เรียนรู้
ฝึกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

เด็กเยาวชนใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

58. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมเพิ่ม
ทักษะวิชาการและ
ศึกษาแหล่งเรยีนรู้
ของเด็กนักเรียน 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 

เพื่อเพ่ิมแหล่งการ
ค้นคว้าและส่งเสริม
การเรยีนรู้ที่
แตกต่างในการ
พัฒนาวิชาการและ
การศึกษา 

จัดอบรมให้
ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
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59. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

8,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้
และศักยภาพให้กับ
คณะครู ศพด.อบต.
โพธิ์เก้าต้น 

ส่งคณะครูเข้ารับ
การอบรม
ส่งเสริมความรู้
พัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง 

60. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครการสรรหาเชดิชู
บุคคลที่สร้างสรรค์
คุณประโยชน์แก่
ท้องถิ่น 

3,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและยก
ย่องบุคคลที่ท า
คุณประโยชน์และ
สร้างความดีให้แก่
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

จัดท าโล่พร้อม
เกียรติบตัรแก่
ผู้ท า
คุณประโยชน์
สร้างความดีแก่
อบต. 

61. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรม
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจดัการสภา
เด็กและเยาวชน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

จัดอบรมใหส้ภา
เด็กและเยาวชน
ในการ
ด าเนินการ
เกี่ยวกับสภาเด็ก 

62. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
จัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว มหา
วชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร 28 
กรกฎาคม 

30,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อถวายความ
จงรักภักดี
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อแสดงถึง
ความจงรักภักดี
ต่อ
พระมหากษตัริย ์

63. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 
 
 

เพื่ออบรมส่งเสรมิ
การจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น
อย่างหลากหลาย 

จัดอบรมเผยแพร่
ความวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นต าบล 
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64. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรม
ส่งเสริมอนุรักษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นการ
แสดงโขน 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวฒันธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์การแสดง
โขนสดให้อยู่คู่
สังคมไทยต่อไป 

จัดฝึกอบรมการ
แสดงโขนให้กับ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนผู้สนใจ 

65. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมหมู่บ้าน
คุณธรรม และ
หมู่บ้านศีล 5 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนภายใน
ต าบลมปีระพฤติ
กรรมปฏิบัติตนใน
การรักษาศลี5 เป็น
แบบอย่างท่ีดีใน
การด าเนินชีวิต 

จัดอบรมคา่ย
หมู่บ้านคุณธรรม
รักษาศีล5 แก่
ประชาชนภายใน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

66. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสรมิ (นม)
เด็กปฐมวัยส าหรบั 
ศพด.อบต.โพธิ์เก้าต้น 
และค่าอาหารเสรมิ 
(นม) เด็ก
ประถมศึกษาส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ 

1,009,837.0
0 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน 
ศพด.อบต.โพธิ์เก้า
ต้น และเด็ก
ประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ได้รับ
นมได้ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

จัดซื้ออาหาร
เสรมินมให้กับ
ศพด.อบต.โพธิ์
เก้าต้น และเด็ก
ประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ได้รับ
นมครบถ้วน 

67. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนส าหรับ
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนใน
สังกัด 

1,844,000.0
0 

ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่ออุดหนุนเป็น
ค่าอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา
ส าหรับโรงเรียนใน
เขตสังกัด สพฐ. 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่
เด็กนักเรยีนใน
เขตต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

68. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนจังหวัด
ลพบุรีในโครงการจัด
งานแผ่นดินสมเดจ็
พระนารายณ์
มหาราช 

28,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 
 
 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระ
นารายณ์และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
ลพบุร ี

ให้การสนับสนุน
งบประมาณใน
การจ้างเหมาการ
แสดงละครลิงจัด
ตกแต่งไฟฟูา
บริเวณบา้นวิ
ชาเยนทร ์
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69. การพฒันา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบตามตาม
อัธยาศัย 

5,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้
การศึกษานอก
ระบบ 

จัดอบรมกลุ่ม
นักเรียน 
นักศึกษานอก
ระบบในต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

70. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานวัน
ส าคัญต่างๆ ทาง
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อถวายความ
จงรักภักดีราชวงศ์
จักร ี

จัดกิจกรรมแสดง
ต่างๆเพื่อแสดง
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

71. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิตา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรมราชินี 
3 มิถุนายน 

30,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อถวายความ
จงรักภักดีแดส่มเด็จ
พระนางเจ้าสุทิตา 
พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรม
ราชิน ี

จัดกิจกรรมแสดง
ต่างๆเพื่อแสดง
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์ 
วันท่ี 3 มิถุนายน 
ของทุกปี 

72. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง 12 สิงหาคม 

20,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อถวายความ
จงรักภักดีแด่องค์
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

จัดกิจกรรมถวาย
พระพรวันท่ี 12 
สิงหาคมของทุก
ปี 

73. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมเด็ก
และเยาวชนเพื่อสร้าง
ทักษะทางด้านกีฬา 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนเกิด
ความช านาญและ
สามารถแข่งขัน
กีฬาได ้

เด็กและเยาวชน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
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74. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน
ต าบลต้านยาเสพติด 

100,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมเด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ให้เห็นความส าคัญ
ของการออกก าลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

จัดการแข่งขัน
กีฬาสีภายใน
ต าบล จ านวน 
13 หมู่บ้าน 

75. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการร่วม
สนับสนุนการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

40,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ
สมเด็จพระ
นารายณ์และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัด
ลพบุร ี

ให้การสนับสนุน
การจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์
ของจังหวัด
ลพบุร ี

76. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์การแสดงลิเก 

10,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
การแสดงลิเกให้อยู่
คู่กับสังคมไทย
ต่อไป 

จัดฝึกอบรมการ
แสดงลเิกให้กับ
เด็ก เยาวชนท่ี
สนใจ 

77. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังาน
เทศกาลวันสงกรานต์ 
วันครอบครัว และวัน
ผู้สูงอาย ุ

100,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
สงกรานต์ให้อยู่กับ
สังคมไทย 

จัดกิจกรรม
สงกรานต์ในช่วง
เทศกาลร่วม
กิจกรรมรดน้ าขอ
พรผู้สูงอาย ุ

78. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรม
สัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 

13,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 
 
 
 

เพื่อสืบทอดและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาน
ตลอดจนส่งเสริม
พระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรือง 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
สืบทอดและ
บ ารุง
พระพุทธศาสนา 
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79. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรม
สัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันมาฆบูชา 

2,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

จัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมสืบ
ทอดท านุบ ารุง
ศาสนา 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
สืบทอดและ
บ ารุง
พระพุทธศาสนา 

80. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรม
สัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันวิสาขบูชา 

2,000.00 ส่วนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
ส านักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและสืบ
ทอด
พระพุทธศาสนา 

จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
สืบทอดและ
บ ารุง
พระพุทธศาสนา 

81. เสรมิสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

65,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้น าชุมชน
ทั้งกรณีครบวาระ 
และเลือกตั้งซ่อม 

ผู้น าชุมชน 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

82. เสรมิสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจดังานและ
นิทรรศการวันท้องถิ่น
ไทย 

15,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนทุกคน
ร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ  
(ร.5) 

ประชาชนใน
ต าบล 

83. เสรมิสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดู
งานของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น ผู้น าท้องถิ่น 
และผูม้ีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

300,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพือ่พัฒนา
ศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล  
พนักจ้าง 
ลูกจ้างประจ าได้รับ
การพัฒนา 

คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักจ้าง 
ลูกจ้างประจ า
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

84. เสรมิสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการต่อเติม
อาคารส านักงาน ช่วง
ห้องส านักปลัดและ
ห้องกิจการสภา 
จ านวน 2 ห้อง 

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, ส านัก
ช่าง, ส านักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงต่อ
อาคารส านักงานให้
เพียงพอรองรับ
ประชาชนผู้ตดิต่อ
ราชการและรองรับ
การปฏิบัติงานและ
ภารกิจหน้าท่ี 
 
 

ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 8 
เมตร คดิเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
36 ตร.ม. ตาม
รูปแบบอบต. 
โพธิ์เก้าต้น 
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85. เสรมิสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคก
ล าพานตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. 

20,000.00 ส านักปลดั อบจ., 
ส านักปลดัเทศบาล
, ส านักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นสถานท่ี
กลางส าหรับ
รวบรวมกฎหมาย
และเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาวรับเรื่องราว
ร้องทุกข์การให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการและการ
ปฏิบัติงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
เขตอ าเภอเมือง 

 

 
 
 
ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.โพธ์ิเก้าต้น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ ลงนาม
ในสัญญา รวม 67 โครงการ จ านวนเงิน 34,691,188 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 64 โครงการ จ านวนเงิน 
32,448,981 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ไดด้ังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ที่มี
คุณภาพและเพียงพอ 

24 11,725,606.00 21 11,430,606.00 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 4 42,600.00 4 42,600.00 

การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบ
เรียบร้อย 
ของชุมชน 

16 17,248,000.00 16 17,248,000.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

17 3,164,274.52 17 3,164,274.52 

เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

3 533,500.00 3 533,500.00 

การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 30,000.00 3 30,000.00 

รวม 67 32,743,980.52 64 32,448,980.52 
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 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โพธิ์เก้าต้น ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

2. การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดังานท าดีด้วย
หัวใจ คืนน้ าใสให้แม่น้ า
ล าคลอง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

3. การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจดังานท าดีด้วย
หัวใจ คืนน้ าใสให้แม่น้ า
ล าคลอง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

4. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะระบบโซล่า
เซลล์ บริเวณทางเข้า
บ้านก านันสมาน หมู่ที่ 
2 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 

484,000.00 474,000.00 474,000.00 10,000.00 

5. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะระบบโซล่า
เซลล์ บริเวณศาลา SML 
และทางเข้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 

484,000.00 474,000.00 474,000.00 10,000.00 

6. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะระบบโซล่า
เซลล์ บริเวณสายคัน
คลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย 
หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

484,000.00 474,000.00 474,000.00 10,000.00 

7. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะระบบโซล่า
เซลล์ บริเวณหลังวัดบ่อ
เงินเจริญสุข หมู่ที่ 13 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

484,000.00 474,000.00 474,000.00 10,000.00 

8. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างบ้านนายม้วน 
สังข์นาค หมู่ที่ 3 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 
 
 

187,000.00 180,300.00 180,300.00 6,700.00 



9. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางสมบรูณ์ 
วัฒนจันทร์ หมู่ที่ 4 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

283,000.00 272,000.00 272,000.00 11,000.00 

10. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านอาจารยณ์รงค์ 
หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

429,000.00 421,000.00 421,000.00 8,000.00 

11. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
คันคลองชลประทาน 
21 ขวา หมู่ที่ 9 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

330,000.00 316,500.00 316,500.00 13,500.00 

12. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกส์คอนกรตี บริเวณ
คลองยายศรี หมู่ที่ 7 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

987,000.00 946,000.00 946,000.00 41,000.00 

13. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณด้านหน้าศาลา 
SML หมู่ที่ 2 ต าบล 
โพธิ์เก้าต้น 

24,000.00 22,500.00 22,500.00 1,500.00 

14. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองชลประทาน 21 
ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

224,000.00 215,900.00 215,900.00 8,100.00 

15. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน ข้าม
คลองชลประทานบริเวณ
หน้าบ้านผู้ใหญบ่้านหมู่ที่ 
7 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

83,300.00 82,000.00 0.00 1,300.00 

16. การพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานข้าม
คลองชลประทาน ช่วง
เขตติดต่อ หมู่ท่ี 5หมู่ที่ 
6 ต าบลโพธิ์เก้าต้น  
(ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่
อ้อย) 
 

71,000.00 70,000.00 0.00 1,000.00 
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17. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพานพร้อม
คอสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ช่วงโค้ง
ก่อนถึงวัดนางหนู หมู่ที่ 
6 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

143,000.00 143,000.00 0.00 0.00 

18. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจร ถนนสาย
การเกษตร สายที่ 2 
สายที่ 3 สายที่ 5 หมู่ที่ 
5 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

1,246,000.00 1,190,000.00 1,190,000.00 56,000.00 

19. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจร ถนนสาย
การเกษตร หมู่ที่ 3 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

472,000.00 449,000.00 449,000.00 23,000.00 

20. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการลงหินคลุกเสริม
ผิวจราจรถนนสายคลอง
ตาปิ่นฝั่งขวา หมู่ที่ 13 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 
 

415,000.00 340,000.00 340,000.00 75,000.00 

21. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าจากคลองตาปานถึง
คลองตาปิ่น หมู่ที่ 10 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

1,239,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 39,000.00 

22. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าต่อจากท่อระบายน้ า
เดิมถึงวัดโพธิ์เทพ
ประสิทธ์ิ หมู่ที่ 8 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

1,239,000.00 1,196,000.00 1,196,000.00 43,000.00 

23. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าบริเวณทางเข้าวัดนาง
หนู หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น 

523,000.00 518,000.00 518,000.00 5,000.00 

24. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการเสรมิผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต
สาย รพ.สต.โพธ์ิเก้าต้น 
เชื่อมต่อสายเดิม หมู่ที่ 
11 ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

909,481.00 904,000.00 904,000.00 5,481.00 

25. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการเสรมิผิวลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ถนนสายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 ต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

183,900.00 182,000.00 182,000.00 1,900.00 
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26. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

โครงการวางท่อระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิเหล็ก
บริเวณทางเข้าคลอง
ตะเคียน ถึงก าแพงวัด
โพธิ์เทพประสิทธ์ิ หมู่ที่ 
9 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

1,078,000.00 1,060,000.00 1,060,000.00 18,000.00 

27. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การแก้ไขปัญหาปรมิาณ
น้ าดิบ ในการผลิต
น้ าประปาในหนองฟูาลง
มันช่วงภัยแล้ง 

125,000.00 121,406.00 121,406.00 3,594.00 

28. การเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับ
กลุ่มสตร ี

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

29. การเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 
 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมและส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 

15,000.00 12,800.00 12,800.00 2,200.00 

30. การเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้การผลติ
ปุ๋ยชีวภาพและฮอร์โมน
สูตรต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

31. การเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

10,000.00 7,800.00 7,800.00 2,200.00 

32. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
จัดตั้งศูนย์บริการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุตามท้อง
ถนนช่วงเทศบาลปีใหม ่

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

33. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

10,000.00 9,900.00 9,900.00 100.00 

34. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้แก่เด็ก 
เยาวชน และ ประชาชน
ในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เบื้องต้น 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 
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35. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ส่งเสริมผูสู้งวัยใส่ใจ
สุขภาพ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

36. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมพัฒนาความรู้
บทบาทสตรตี าบลโพธิ์
เก้าต้น 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

37. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมส่งเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งพัฒนาครอบครัว
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

38. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น ท่ี
เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

39. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

ค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟูาจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

100,000.00 92,800.00 92,800.00 7,200.00 

40. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ และผูดู้แล
ผู้สูงอาย ุ

120,000.00 120,000.00 120,000.00 0.00 

41. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 14,640,000.00 13,996,000.00 13,996,000.00 644,000.00 

42. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,072,000.00 2,639,300.00 2,639,300.00 432,700.00 
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43. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 48,000.00 42,000.00 42,000.00 6,000.00 

44. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เงินอุดหนุนเอกชน 260,000.00 260,000.00 260,000.00 0.00 

45. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมและรณรงค์
ปูองกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

46. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมให้ความรู้การ
ด าเนินชีวิตและส่งเสรมิ
อาชีพของผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

47. การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
รณรงค์ควบคุมปูองกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

48. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

25,000.00 9,500.00 9,500.00 15,500.00 

49. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

479,670.00 436,500.00 436,500.00 43,170.00 

50. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

51. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมส่งเสรมิ
การบริหารจัดการสภา
เด็กและเยาวชนต าบล
โพธิ์เก้าต้น 
 
 
 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 
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52. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดั
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร 28 กรกฎาคม 

30,000.00 11,130.00 11,130.00 18,870.00 

53. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

54. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมส่งเสรมิอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการแสดง
โขน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

55. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
อบรมหมู่บ้านคุณธรรม
และหมู่บา้นศีล 5 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

56. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,009,837.00 759,560.52 759,560.52 250,276.48 

57. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,844,000.00 1,757,940.00 1,757,940.00 86,060.00 

58. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนจังหวัด
ลพบุรีในโครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช 

28,000.00 28,000.00 28,000.00 0.00 

59. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดั
กิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันส าคัญต่าง ๆ ของ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

60. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 
 

20,000.00 5,230.00 5,230.00 14,770.00 
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61. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการตาม
โครงการอบรมเด็ก 
เยาวชนเพื่อสร้างทักษะ
ความช านาญทางด้าน
กีฬา 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

62. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนจดั
งานแผ่นดินสมเดจ็พระ
นารายณ์มหาราช 

40,000.00 25,000.00 25,000.00 15,000.00 

63. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมส่งเสรมิ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นลิเก 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

64. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันมาฆบูชา 

2,000.00 1,414.00 1,414.00 586.00 

65. เสรมิสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานและ
นิทรรศการวันท้องถิ่น
ไทย 

15,000.00 14,000.00 14,000.00 1,000.00 

66. เสรมิสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงาน ช่วงห้อง
ส านักปลดัและห้อง
กิจการสภา จ านวน 2 
ห้อง 

500,000.00 499,500.00 499,500.00 500.00 

67. เสรมิสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 
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การบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน 

   แบบที่   1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
ค าชี้แจง  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย 
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

  

ประเด็นการประเมิน 
มี ไม่มี 

การด าเนินงาน การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น     
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ    
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน    
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา     
ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น     
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน    
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ     
    การพัฒนาท้องถิ่น    
10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง     
     กับศักยภาพของท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง     
      กับยุทธศาสตร์จังหวัด    
12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น    
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด    
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา    
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์    
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์    
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 

ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา 

 2561 2562 2563 2564 2565 

1. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

จ านวน 1 คัน 

0.00 0.00 868,000.00 0.00 0.00  

2. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 1 
เครื่อง 

เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับศูนย์บริการ

อินเตอร์เน็ต(ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร) ให้กับประชาชน
ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

จ านวน 1 เครื่อง 

 

 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา 

 2561 2562 2563 2564 2565 

3. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์อ่ืน เหล็กเต็นท์
พร้อมผ้าใบ 4 

หลัง 

โครงการเหล็กเต็นท์พร้อม
ผ้าใบ จ านวน 4 หลัง เพื่อ

ใช้ในการจัดงาน หรือ
กิจกรรมต่างๆ นอก

สถานที่ 

0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00  

4. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

ซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟูาและวิทยุ
จ านวน 10 จุด 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ (โทรทัศน           

วงจรปิด) ส าหรับติดตั้ง
เพ่ิมเติมบริเวณส านักงาน 
อบต.โพธิ์เก้าต้น จ านวน 

10 จุด 

0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00  

5. แผนงาน
งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

จัดซื้อถังเคมี
ดับเพลิงผงเคมี
แห้ง จ านวน 

30 ถัง 

เพ่ือจัดซื้อถังเคมีดับเพลิง
ผงเคมีแห้ง จ านวน 30 

ถัง 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00  
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ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา 

 2561 2562 2563 2564 2565 

6. แผนงาน
งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อแผงกัน
จราจร แบบมี

ล้อ 

เพ่ือจัดซื้อแผงกันจราจร 
แบบมีล้อ ผลิตจากเหล็ก
กลม พ่นกันสนิมรองพ้ืน 

และพ่นสีจริงฯลฯ 

0.00 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00  

7. แผนงาน
งานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อปูาย
สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ หรือปูาย
ฉุกเฉินแบบไฟ 

เพ่ือจัดซื้อปูายสามเหลี่ยม
หยุดตรวจ หรือปูาย

ฉุกเฉินแบบไฟ 2 ระบบ
(ไฟบ้าน+แบตเตอร์รี่) มี
ล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้
สะดวก มีไฟหมุน สีแดง 1 

ดวง ท าให้สามารถ
มองเห็นได้ในระยะไกล 
แบตเตอร์รี่จะเป็นแบบ

แห้ง ฯลฯ 

0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00  
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ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา 

 2561 2562 2563 2564 2565 

8. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ี
ส าหรับบริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 
เก้าอ้ี 4 แถว 
จ านวน 2 ชุด 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับ
บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ เก้าอ้ี 4 

แถว จ านวน 2 ชุด 

0.00 11,300.00 0.00 0.00 0.00  

9. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะในต าบล 
ขนาด 1 ตัน 
จ านวน 1 คัน 

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ในต าบล ขนาด 1 ตัน 
จ านวน 1 คัน ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2500 ซีซี หรือก าลัง

เครื่องยนต์สูงสุงไม่ต่ ากว่า 
110 กิโลวัตต์ แบบเปิด

ข้างเทท้าย 

900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

-43- 



ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา 

 2561 2562 2563 2564 2565 

10. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตัน 6 

ล้อ 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ ปริมาณ

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6000 ซีซี หรือก าลัง

เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย เพื่อบรรทุกขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูลในต าบล 

0.00 0.00 868,000.00 0.00 0.00  

11. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ี
ส าหรับบริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 
เก้าอ้ี 4 แถว 
จ านวน 2 ชุด 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับ
บริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ เก้าอ้ี 4 

แถว จ านวน 2 ชุด 

0.00 11,300.00 0.00 0.00 0.00  
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ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา 

 2561 2562 2563 2564 2565 

12. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อซุ้ม
เฉลิมพระเกียจ
ติรัชกาลที่ 10 

เพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติรัชกาลที่ 10 

กรอบรูปไฟเบอร์กลาส 
ตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์
กลาส ปูายทรงทรงพระ
เจริญไฟเบอร์กลาส ปูาย

ชื่อหน่วยงาน ฯลฯ 

0.00 0.00 69,000.00 0.00 0.00  

13. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่สร้างใหม่ 

เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี
สร้างใหม่ของ อบต. 

โพธิ์เก้าต้นเช่น 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม 

โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ฯลฯ 

 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา 

 2561 2562 2563 2564 2565 

14. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโต๊ะ
ส าหรับทาน

อาหาร 

เพ่ือจัดซื้อโต๊ะส าหรับทาน
อาหารส าหรับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
โพธิ์เก้าต้น โต็ะโฟเมก้า

เด็ก 

0.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00  

15. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
ส าหรับนั่งทาน

อาหาร 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับนั่ง
ทานอาหารเก้าอ้ีเด็ก

อนุบาลโฟเมก้าส าหรับ
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น ฯลฯ 

 

 

 

0.00 21,400.00 0.00 0.00 0.00  
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ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา 

 2561 2562 2563 2564 2565 

16. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดเครื่อง
เล่นสนาม

กลางแจ้งให้เด็ก
เล็กใน ศพด.ได้
มีสถานที่เล่น 

เพ่ือจัดเครื่องเล่นสนาม
กลางแจ้งให้เด็กเล็กใน 
ศพด.ได้มีสถานที่เล่น
กลางแจ้งในการฝึก
พัฒนาการทางด้าน

ร่างกาย จ านวน 1 ชุด 
กระกอบด้วยหลังคา 

กระดานลื่น บันไดขึ้น-ลง 
พร้อมราวจับ ฯลฯ 

0.00 0.00 0.00 319,000.00 0.00  

17. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดซื้อพัด
ลมผิดผนัง 

จ านวน 8 ตัว 

เพ่ือจัดซื้อพัดลมผิดผนัง 
จ านวน 8 ตัว พัดลมติด
ผนัง ขนาดใบพัด 16 

ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
ปรับส่ายซ้าย-ขวาได้อิสระ 

ฯลฯ 

0.00 7,920.00 0.00 0.00 0.00  
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ที ่ แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและเวลาที่ผ่านมา 

 2561 2562 2563 2564 2565 

18. แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดซื้อวิทยุ
ครุภัณฑ์ไฟฟูา

และวิทยุ 
จ านวน 5 จุด 

เพ่ือจัดซื้อวิทยุครุภัณฑ์
ไฟฟูาและวิทยุ (โทร

ทัศนวงจรปิด) ส าหรับ
ติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น 

จ านวน 5 จุด 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00  
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งาน หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย โครงการ 
งบประมาณอนุมัต ิ

(บาท) 
โอนเพ่ิม 
(บาท) 

โอนลด 
(บาท) 

ผูกพัน 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

งบประมาณ
คงเหลือ 
(บาท) 

งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

110,000.00 0.00 0.00 0.00 93,570.00 16,430.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 14,640,000.00 0.00 0.00 0.00 13,996,000.00 644,000.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,072,000.00 0.00 0.00 0.00 2,639,300.00 432,700.00 

งบกลาง งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 48,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 6,000.00 

งบกลาง งบกลาง ส ารองจ่าย ส ารองจ่าย 233,229.00 0.00 0.00 0.00 224,961.00 8,268.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000.00 0.00 15,000.00 0.00 4,400.00 600.00 

งบกลาง งบกลาง รายจ่ายตามข้อผูกพัน 

 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 215,000.00 0.00 0.00 0.00 214,762.50 237.50 

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ 
ประจ าเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

อบต.โพธิ์เก้าต้น 
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งบกลาง งบกลาง เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

-เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

304,395.00 0.00 0.00 0.00 304,395.00 0.00 

รวมหมวดงบกลาง 18,647,624.00 0.00 15,000.00 0.00 17,519,388.50 1,113,235.50 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
การเมือง) 

เงินเดือนนายก/รอง
นายก 

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080.00 0.00 379,400.00 0.00 0.00 152,680.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก 

45,600.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 26,600.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก 

45,600.00 0.00 19,000.00 0.00 0.00 26,600.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

 

 

90,720.00 0.00 37,000.00 0.00 0.00 53,720.00 
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งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

-เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2,067,720.00 0.00 0.00 0.00 2,067,720.00 0.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,781,720.00 0.00 454,400.00 0.00 2,067,720.00 259,600.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 4,135,260.00 0.00 120,000.00 0.00 3,554,447.00 460,813.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 168,000.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 465,900.00 3,720.00 0.00 0.00 469,620.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 419,040.00 0.00 0.00 0.00 419,040.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

34,140.00 0.00 0.00 0.00 34,140.00 0.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 603,000.00 0.00 0.00 0.00 328,253.00 274,747.00 
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การรักษาความ
สงบภายใน 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 10,440.00 0.00 0.00 0.00 6,090.00 4,350.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จา้ง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000.00 0.00 0.00 0.00 173,322.00 42,678.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

24,000.00 0.00 0.00 0.00 19,258.00 4,742.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 704,760.00 0.00 147,000.00 0.00 362,820.00 194,940.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 167,160.00 0.00 0.00 0.00 166,320.00 840.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 620,280.00 0.00 0.00 0.00 618,480.00 1,800.00 
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งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินวิทยฐานะ เงินวิทยฐานะ 84,000.00 0.00 0.00 0.00 84,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 310,680.00 31,600.00 0.00 0.00 342,280.00 0.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

8,160.00 0.00 0.00 0.00 8,160.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 1,058,280.00 0.00 0.00 0.00 860,641.00 197,639.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 1,411,740.00 0.00 0.00 0.00 1,134,240.00 277,500.00 

-53- 



งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 330.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินประจ าต าแหน่ง เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 223,620.00 0.00 0.00 0.00 223,620.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 176,160.00 0.00 0.00 0.00 176,160.00 0.00 

งานไฟฟูาถนน เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 183,480.00 3,475.00 0.00 0.00 186,955.00 0.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 713,400.00 0.00 0.00 0.00 619,400.00 94,000.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

 

72,000.00 0.00 0.00 0.00 52,000.00 20,000.00 
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งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเดือนพนักงาน เงินเดือนพนักงาน 399,060.00 0.00 0.00 0.00 385,980.00 13,080.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 13,080.00 0.00 0.00 0.00 13,080.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 155,280.00 0.00 0.00 0.00 75,570.00 79,710.00 

งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝุาย
ประจ า) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 

4,140.00 0.00 0.00 0.00 4,140.00 0.00 

รวมหมวดเงินเดือน (ฝุายประจ า) 12,591,390.00 38,795.00 267,000.00 0.00 10,696,346.00 1,666,839.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

348,975.00 0.00 41,770.00 306,505.00 700.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้าน 80,000.00 90,000.00 0.00 0.00 136,000.00 34,000.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร 50,000.00 0.00 0.00 0.00 4,830.00 45,170.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

354,010.00 40,000.00 0.00 223,050.00 136,850.00 34,110.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 17,000.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 3,200.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

75,728.00 0.00 42,775.00 24,045.00 0.00 8,908.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

27,000.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00 13,500.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

110,640.00 0.00 0.00 66,975.00 0.00 43,665.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

205,000.00 0.00 0.00 117,285.00 0.00 87,715.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,756.00 2,244.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 

166,860.00 0.00 0.00 90,750.00 0.00 76,110.00 

-57- 



งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้าน 120,000.00 0.00 0.00 0.00 92,000.00 28,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 5,000.00 15,000.00 0.00 0.00 12,500.00 7,500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

122,700.00 1,230.00 0.00 123,525.00 0.00 405.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงาน
นอกเวลาราชการ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 

 

 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 800.00 4,200.00 
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งานไฟฟูาถนน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

23,160.00 540.00 0.00 23,700.00 0.00 0.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

62,300.00 12,775.00 0.00 75,075.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

68,085.00 0.00 0.00 48,675.00 0.00 19,410.00 

งานกิจการประปา ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

70,125.00 0.00 0.00 70,125.00 0.00 0.00 

งานกิจการประปา ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 

 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 2,584.00 4,416.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 1,942,583.00 159,545.00 84,545.00 1,183,210.00 402,820.00 431,553.00 
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งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

- 962,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

- 38,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข
อื่นๆ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

- 4,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

580,000.00 0.00 0.00 18,000.00 425,054.52 136,945.48 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- 38,000.00 0.00 0.00 0.00 19,450.00 18,550.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000.00 0.00 135,000.00 0.00 0.00 65,000.00 
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งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานและนิทรรศการวัน
ท้องถิ่นไทย 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 1,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

90,000.00 30,000.00 0.00 0.00 119,160.00 840.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ 
และผูม้ีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ อบต.      
โพธิ์เก้าต้น 

300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00 0.00 0.00 0.00 60,353.00 39,647.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

 

 

130,000.00 230,000.00 25,000.00 27,000.00 263,026.00 44,974.00 
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งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

70,000.00 30,000.00 0.00 0.00 84,880.00 15,120.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00 0.00 0.00 0.00 6,276.00 13,724.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

719,876.00 55,624.00 0.00 72,000.00 703,500.00 0.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดัตั้ง
ศูนย์บริการปูองกันและลด
อุบัติเหตตุามท้องถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 
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งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดัตั้ง
ศูนย์บริการปูองกันและลด
อุบัติเหตตุามท้องถนนช่วง
เทศบาลปีใหม ่

8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานดา้น
การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,900.00 100.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน 
และ ประชาชนในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเบื้องต้น 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000.00 0.00 0.00 0.00 75,702.00 4,298.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

 

213,000.00 500.00 0.00 18,000.00 195,500.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 10,752.00 9,248.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000.00 0.00 0.00 0.00 550.00 9,450.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

108,000.00 69,500.00 0.00 9,000.00 136,100.00 32,400.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

 

 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมและโครงการต่าง 
ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

25,000.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 15,500.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
พัฒนาวิชาชีพครู สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
งานส าหรับคณะกรรมการ
ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

0.00 3,100.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดั
อบรมให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนในระหว่างปิดภาค
เรียน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

 

 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

479,670.00 0.00 0.00 0.00 436,500.00 43,170.00 
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งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจา่ยเป็นโครงการอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนอกห้องเรียน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
เพิ่มทักษะวิชาการและศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000.00 0.00 0.00 0.00 5,955.00 24,045.00 

งานศึกษาไม่
ก าหนดระดับ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและตามอัธยาศัย 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

 

 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 1,275.00 6,725.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

100,000.00 0.00 0.00 0.00 92,800.00 7,200.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 18,500.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการรณรงค์
ควบคุมปูองกันโรค
ไข้เลือดออก 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 

 

 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 1,050.00 48,950.00 
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งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
และผูดู้แลผู้สูงอาย ุ

120,000.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการส่งเสริม
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
พัฒนาความรู้บทบาทสตรี
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
ให้ความรู้การด าเนินชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ
และผูดู้แลผู้พิการ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000.00 0.00 0.00 0.00 8,600.00 11,400.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 28,040.00 1,960.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.00 25,000.00 0.00 0.00 67,020.00 7,980.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

108,000.00 6,000.00 0.00 9,000.00 105,000.00 0.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 

200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 237,610.00 62,390.00 
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งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

550,000.00 164,000.00 0.00 45,000.00 669,000.00 0.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

-ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000.00 0.00 0.00 0.00 43,545.00 36,455.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านสญัจรพบ
ประชาชน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่ม
สตร ี

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 2,200.00 
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งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
บ าบัดฟื้นฟูและฝึกอบรม
อาชีพผู้ติดยาเสพตดิ 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมกับการบริหาร อบต.และ
เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น 
อบต.โพธ์ิเก้าต้น 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
และรณรงค์ปูองกันยาเสพตดิ
ในสถานศึกษา 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง
พัฒนาครอบครัวต าบล    
โพธิ์เก้าต้น 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้น ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวติประจ าวัน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการสรรหาเชิดชูบุคคลที่
สร้างสรรคค์ุณประโยชน์แก่
ท้องถิ่น 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมส่งเสรมิการ
บริหารจดัการสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโพธิ์เก้าต้น 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ

70,000.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
อบรมเด็ก เยาวชนเพื่อสรา้ง
ทักษะความช านาญทางด้าน
กีฬา 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดังาน
แข่งขันกีฬาสีภายในต าบล
ต้านภัยยาเสพติด 

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 
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งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ 
วันครอบครัวและวันผูสู้งอาย ุ

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 5,230.00 14,770.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันมาฆบูชา 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,414.00 586.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันวิสาขบูชา 

2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 
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งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุนจดังาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 15,000.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมส่งเสรมิ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นลิเก 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย 

 

 

 

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดั
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
ส าคัญต่าง ๆ ของสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

10,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 
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งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดังาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร 28 กรกฎาคม 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 11,130.00 18,870.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพือ่จ่ายเป็นโครงการอบรม
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมไทย 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
ส่งเสริมอนุรักษ์ภมูิปัญญา
ท้องถิ่นการแสดงโขน 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
หมู่บ้านคุณธรรมและหมู่บ้าน
ศีล 5 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 

งานวิชาการ
วางแผนและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการจดั
อบรมมัคคเุทศก์น้อย 
พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัดโคกหม้อ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
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งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
และส่งเสรมิเกษตรอินทรีย์วิถี
ยั่งยืน 

15,000.00 0.00 0.00 0.00 12,800.00 2,200.00 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
และฮอร์โมนสูตรต่างๆ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 

งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการอบรม
ให้ความรู้ในการส่งเสริม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและปุาไม ้

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

 

 

โครงการจดังานท าดีด้วย
หัวใจ คืนน้ าใสให้แม่น้ าล า
คลอง 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 
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งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและปุาไม ้

ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

โครงการร่วมใจพัฒนารักษา
สิ่งแวดล้อม 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 2,200.00 7,800.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

320,000.00 0.00 0.00 27,000.00 292,192.00 808.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาปริมาณน้ าดิบ 
ในการผลติน้ าประปาใน
หนองฟูาลงมันช่วงภัยแล้ง 

50,000.00 75,000.00 0.00 0.00 121,406.00 3,594.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

งานกิจการประปา ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

 

 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

 

 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 29,340.76 10,659.24 

รวมหมวดค่าใช้สอย 6,876,256.00 788,724.00 160,000.00 225,000.00 4,733,211.28 1,541,058.72 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว 28,084.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

57,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 70,000.00 0.00 0.00 0.00 66,798.00 3,202.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000.00 0.00 0.00 0.00 8,235.00 6,765.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000.00 0.00 0.00 0.00 13,600.00 26,400.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000.00 0.00 0.00 0.00 45,260.30 54,739.70 

งานบริหารทั่วไป ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป 

 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ วัสดุคอมพิวเตอร ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 43,690.00 6,310.00 

-78- 



งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 50,000.00 0.00 0.00 0.00 48,484.65 1,515.35 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสด ุ

 

 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ วัสดุคอมพิวเตอร ์ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 58,285.00 1,715.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

 

ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
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งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000.00 0.00 0.00 0.00 750.00 4,250.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00 0.00 0.00 0.00 6,330.00 43,670.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 80,000.00 0.00 0.00 0.00 45,784.00 34,216.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร วัสดุการเกษตร 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเครื่องแต่งกาย 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 
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งานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องดับเพลิง วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000.00 35,000.00 0.00 0.00 58,000.00 7,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 30,000.00 0.00 0.00 0.00 24,595.00 5,405.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ วัสดุคอมพิวเตอร ์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 5,500.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000.00 0.00 0.00 0.00 9,645.00 355.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ ค่าอาหารเสรมิ (นม) ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,009,837.00 0.00 0.00 0.00 759,560.52 250,276.48 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง 0.00 18,000.00 0.00 0.00 17,852.00 148.00 
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งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ วัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 400.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 15,000.00 5,000.00 0.00 0.00 15,311.00 4,689.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ วัสดุคอมพิวเตอร ์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 12,420.00 7,580.00 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 17,100.00 
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งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม
สงเคราะห ์

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000.00 0.00 0.00 0.00 23,800.00 16,200.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุส านักงาน วัสดุส านักงาน 25,000.00 0.00 0.00 0.00 9,799.00 15,201.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง 30,000.00 0.00 0.00 0.00 11,409.00 18,591.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 9,110.00 10,890.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,000.00 0.00 0.00 0.00 21,950.00 43,050.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

 

ค่าวัสด ุ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร ่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 
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งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร ์ วัสดุคอมพิวเตอร ์ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 11,850.00 28,150.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าวัสด ุ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ 80,000.00 20,000.00 0.00 0.00 99,645.00 355.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 11,095.00 8,905.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าวัสด ุ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00 20,000.00 0.00 0.00 36,380.00 13,620.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000.00 0.00 0.00 0.00 175,524.00 24,476.00 

งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าวัสด ุ วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุเครื่องแต่งกาย 6,000.00 0.00 0.00 0.00 3,960.00 2,040.00 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าวัสด ุ วัสดุกีฬา วัสดุกีฬา 40,000.00 0.00 0.00 0.00 39,510.00 490.00 
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งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

ค่าวัสด ุ วัสดุการเกษตร วัสดุการเกษตร 10,000.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 8,740.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000.00 0.00 0.00 0.00 3,670.00 1,330.00 

งานกิจการประปา ค่าวัสด ุ วัสดุอื่น วัสดุอื่น 430,000.00 0.00 0.00 0.00 375,375.00 54,625.00 

รวมหมวดค่าวัสด ุ 2,920,021.00 98,000.00 0.00 0.00 2,087,937.47 844,899.53 

งานบริหารทั่วไป ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟูา ค่าไฟฟูา 600,000.00 0.00 0.00 0.00 576,211.80 23,788.20 

งานบริหารทั่วไป ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการโทรศัพท ์ ค่าบริการโทรศัพท ์ 30,000.00 3,000.00 0.00 0.00 27,635.96 5,364.04 

งานบริหารทั่วไป ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการไปรษณีย ์ ค่าบริการไปรษณีย ์ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 

งานบริหารทั่วไป 

 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 

ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 

72,000.00 16,000.00 0.00 0.00 80,464.30 7,535.70 
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งานบริหารงาน
คลัง 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการไปรษณีย ์ ค่าบริการไปรษณีย ์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 18,800.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าน้ าประปา คา่น้ า
บาดาล 

ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการไปรษณีย ์ ค่าบริการไปรษณีย ์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 7,224.00 12,776.00 

งานกิจการประปา 

 

 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟูา ค่าไฟฟูา 390,000.00 20,000.00 0.00 0.00 407,143.64 2,856.36 

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 1,143,000.00 39,000.00 0.00 0.00 1,099,879.70 82,120.30 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร -ครุภัณฑ์การเกษตร 26,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องดูดฝุุน ขนาด 25 ลิตร 

14,000.00 

 

0.00 0.00 0.00 12,000.00 2,000.00 

-86- 



งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าตดิตั้ง)
แบบแขวน ขนาด 32000 
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 

0.00 84,600.00 0.00 0.00 84,400.00 200.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก
แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 ตู้ 

7,900.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 900.00 

งานบริหารทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกล้อง
ถ่ายรูประบบดิจติอล   
จ านวน 1 เครื่อง 

80,000.00 0.00 0.00 0.00 67,119.00 12,881.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน (ราคารวมค่าตดิตั้ง)
แบบแขวน ขนาด 24000 
บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 

0.00 64,800.00 0.00 0.00 64,600.00 200.00 

งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   
(Ink Tank Printer)    
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300.00 0.00 0.00 0.00 4,300.00 0.00 
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งานบริหารงาน
คลัง 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 
1 เครื่อง 

8,900.00 0.00 0.00 0.00 7,900.00 1,000.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
ตัดหญา้แบบข้อแข็ง จ านวน 
2 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 
9500 บาท) 

19,000.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 600.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเลื่อยโซ่
ยนต์ จ านวน 1 เครื่อง 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ     
รัชกาลที่ 10 

0.00 79,000.00 0.00 0.00 79,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องฟอกอากาศแบบ
เคลื่อนย้าย              
จ านวน 4 เครื่อง 

0.00 68,000.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน 

868,000.00 

 

 

0.00 0.00 755,250.00 0.00 112,750.00 
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งานก าจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฎิกลู 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
ตัดหญา้แบบข้อแข็ง    
จ านวน 2 เครื่อง 

19,000.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 600.00 

งานบ าบัดน้ าเสยี ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
ฉีดน้ าแรงดันสูง        
จ านวน 1 เครื่อง 

8,000.00 0.00 0.00 0.00 7,950.00 50.00 

รวมหมวดค่าครภุัณฑ ์ 1,095,700.00 296,400.00 0.00 755,250.00 479,069.00 131,181.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

อาคารต่าง ๆ โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงาน ช่วงห้องส านัก
ปลัดและห้องกิจการสภา 
จ านวน 2 ห้อง 

500,000.00 0.00 0.00 0.00 499,500.00 500.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 
บริเวณทางเข้าบา้นก านัน
สมาน หมู่ที่ 2 ต าบล      
โพธิ์เก้าต้น 

 

 

 

484,000.00 0.00 0.00 0.00 474,000.00 10,000.00 
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งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งกอ่สร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 
บริเวณศาลา SML และ
ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน    
หมู่ที่ 12 

484,000.00 0.00 0.00 0.00 474,000.00 10,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 
บริเวณสายคันคลอง 21 
ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 ต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

484,000.00 0.00 0.00 0.00 474,000.00 10,000.00 

งานไฟฟูาถนน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะระบบโซล่าเซลล์ 
บริเวณหลังวัดบ่อเงินเจริญ
สุข หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์เก้า
ต้น 

484,000.00 0.00 0.00 0.00 474,000.00 10,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขา้ง
บ้านนายม้วน สังข์นาค หมู่ที่ 
3 ต าบลโพธิ์เกา้ต้น 

 

187,000.00 

 

 

 

0.00 0.00 0.00 180,300.00 6,700.00 
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งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางสมบูรณ์ วัฒนจันทร์ 
หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

283,000.00 0.00 0.00 0.00 272,000.00 11,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านอาจารยณ์รงค์ หมู่ท่ี 1 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

429,000.00 0.00 0.00 0.00 421,000.00 8,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายคัน
คลองชลประทาน 21 ขวา 
หมู่ที่ 9 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

330,000.00 0.00 0.00 0.00 316,500.00 13,500.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกส์
คอนกรีต บริเวณคลองยาย
ศรี หมู่ที่ 7 ต าบลโพธิ์เกา้ต้น 

987,000.00 0.00 0.00 0.00 946,000.00 41,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ด้านหน้าศาลา SML หมู่ที่ 2 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

24,000.00 0.00 0.00 0.00 22,500.00 1,500.00 
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งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
คลองชลประทาน 21 ฝั่ง
ซ้าย หมู่ที ่1 ต าบลโพธิ์เกา้
ต้น 

224,000.00 0.00 0.00 0.00 215,900.00 8,100.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพาน ข้ามคลอง
ชลประทานบริเวณหน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น 

83,300.00 0.00 0.00 82,000.00 0.00 1,300.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน ช่วงเขตติดต่อ 
หมู่ที่ 5หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น (ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่
อ้อย) 

71,000.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 1,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานพร้อมคอสะพานข้าม
คลองชลประทาน ช่วงโค้ง
ก่อนถึงวัดนางหนู หมู่ที่ 6 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

143,000.00 0.00 0.00 143,000.00 0.00 0.00 
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งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจร ถนนสายการเกษตร 
สายที่ 2 สายที่ 3 สายที่ 5 
หมู่ที่ 5 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

1,246,000.00 0.00 0.00 0.00 1,190,000.00 56,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจร ถนนสายการเกษตร 
หมู่ที่ 3 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

472,000.00 0.00 0.00 0.00 449,000.00 23,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรถนนสายคลองตาปิ่น
ฝั่งขวา หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น 

415,000.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 75,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ทางเข้าคลองตะเคยีน ถึง
ก าแพงวัดโพธิ์เทพประสิทธ์ิ 
หมู่ที่ 9 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

1,078,000.00 0.00 0.00 0.00 1,060,000.00 18,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
จากคลองตาปานถึงคลองตา
ปิ่น หมู่ที ่10 ต าบลโพธิเ์ก้า
ต้น 

1,239,000.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 39,000.00 
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งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อระบายน้ าต่อ
จากท่อระบายน้ าเดิมถึงวัด
โพธิ์เทพประสิทธ์ิ หมู่ที่ 8 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

1,239,000.00 0.00 0.00 0.00 1,196,000.00 43,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
บริเวณทางเข้าวดันางหนู  
หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์เก้าต้น 

523,000.00 0.00 0.00 0.00 518,000.00 5,000.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการเสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกส์คอนกรีตสาย    
รพ.สต.โพธิ์เก้าต้น เช่ือมต่อ
สายเดิม หมู่ที่ 11 ต าบลโพธิ์
เก้าต้น 

1,349,000.00 0.00 439,519.00 0.00 904,000.00 5,481.00 

งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการเสรมิผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี ถนน
สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
ต าบลโพธิเ์ก้าต้น 

183,900.00 0.00 0.00 0.00 182,000.00 1,900.00 

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 12,942,200.00 0.00 439,519.00 295,000.00 11,808,700.00 398,981.00 

งานบริหารทั่วไป รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 

 

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 
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รวมหมวดรายจา่ยอื่น 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

การรักษาความ
สงบภายใน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,844,000.00 0.00 0.00 0.00 1,757,940.00 86,060.00 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน เงินอุดหนุนเอกชน 260,000.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 

งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรีใน
โครงการจดังานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

28,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 2,152,000.00 0.00 0.00 0.00 2,065,940.00 86,060.00 
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เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 
อบต.โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 

 

งบประมาณ 

ท่ีได้รับ 

การเบิกจ่าย 

เป้า 
หมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ผลรวมการ

เบิกจ่าย 
%  

การเบิก 

จ่าย 

เงินอุดหนุนส าหรบัด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอน 

3,701,178.32 1,165,050.15 1,521,464.34 1,805,934.41 1,632,287.52 2,531,799.24 3,203,690.62 3,655,138.64 3,447,013.34 2,482,793.45 1,537,549.71 4,841,558.40 5,891,243.26 
  

1.00 0.00 

  รายรบัจากรายได้จัดเก็บเอง - 113,296.50 155,224.70 122,947.40 364,562.07 228,222.60 273,673.90 329,084.06 183,254.40 193,192.90 264,935.47 303,535.90 278,395.93 - - - - 

  รายรบัจากภาษีทีร่ัฐจัดสรร 
หรือแบ่งให ้

- 1,066,259.84 3,454,203.74 2,258,285.35 2,310,997.73 2,445,181.97 2,176,058.83 2,555,855.53 854,607.72 2,500,708.80 1,541,348.72 2,166,771.73 1,969,670.71 - - - - 

  ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร - 1,017,005.00 1,016,396.00 1,017,074.00 1,018,270.00 902,602.00 977,170.00 818,255.00 926,395.00 751,505.17 751,505.00 948,500.00 948,500.00 - - - - 

  ค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินงาน - 148,045.15 505,068.34 736,660.41 614,017.52 702,897.24 883,520.62 606,983.64 440,118.34 672,169.28 637,044.71 654,308.40 2,683,493.26 - - - - 

  ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน 
(ครุภัณฑ์) 

- 0.00 0.00 52,200.00 0.00 0.00 147,000.00 0.00 0.00 67,119.00 149,000.00 44,750.00 774,250.00 - - - - 

  ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน 
(สิ่งก่อสร้าง) 

- 0.00 0.00 0.00 0.00 926,300.00 1,196,000.00 2,229,900.00 2,080,500.00 992,000.00 0.00 3,194,000.00 1,485,000.00 - - - - 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

54,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,800.00 103,700.00 188.89 61.00 0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเลก็ (ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,900.00 33,900.00 

  
0.00 
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เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุน
อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย 

 
0.00 0.00 8,428.98 6,711.60 8,290.80 31,155.60 0.00 0.00 9,696.80 0.00 7,198.52 14,364.14 85,846.44 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุน
อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย 

 
0.00 61,000.00 0.00 0.00 91,500.00 0.00 0.00 0.00 73,200.00 0.00 0.00 73,200.00 298,900.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนสนุย์พฒันาเด็กเล็ก 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุน
อาหารเสริม (นม) เด็ก
ประถมศึกษา 

493,372.00 0.00 0.00 62,121.78 53,179.56 62,042.82 229,636.56 0.00 0.00 102,786.08 0.00 52,876.88 111,070.40 673,714.08 136.55 511.00 0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุน
อาหารกลางวัน เด็ก
ประถมศึกษา 

1,053,440.00 0.00 441,980.00 0.00 0.00 458,960.00 0.00 0.00 0.00 424,000.00 0.00 0.00 433,000.00 1,757,940.00 166.88 663.00 0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
บรหิารจัดการกจิการสภาเดก็
และเยาวชนต าบล/เทศบาล  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
บรหิารสนามกีฬาถ่ายโอน 
(เงินเดือน ค่าจ้าง)  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
บรหิารสนามกีฬาถ่ายโอน 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสง่เสรมิ
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
จัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส 
(ค่าจ้างคร)ู  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 
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เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
จัดการศึกษาแกเ่ด็กด้อยโอกาส 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสง่เสรมิ
ศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถ่ิน (ค่าปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ค่า
จัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากจิกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน 
และสวัสดิการ) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
จัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อสนบัสนุนสื่อการเรียการสอน
เชิงสญัญาลกัษณ์ของความเป็น
ชาติ 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
ถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและ
สวัสดิการ) ค่าเงินเดือนและ
ค่าจ้างส าหรบัข้าราชการและ
ลูกจ้างถ่ายโอน ค่าสิทธิประโยชน์
ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 
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เงินอุดหนุนส าหรบัค่าตอบแทน
พิเศษรายเดือนส าหรับ
ผู้ปฏิบัตงิานขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในพื้นทีจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัการจัด
การศึกษาภาคบังคับ  
(ค่าการศึกษาของบุตร)  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัการจัด
การศึกษาภาคบังคับ  
(ค่าเช่าบ้าน)  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัการจัด
การศึกษา (เงินเดือนครู และ
ค่าจ้างประจ า)  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ (เงินเดือน 
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ 
และสวัสดิการ) 

452,850.00 87,198.00 84,158.00 85,678.00 85,678.00 85,678.00 85,678.00 86,136.00 86,136.00 87,198.00 87,198.00 103,748.00 102,502.00 1,066,986.00 235.62 8.00 0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถ่ิน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูทีส่ังกัด
สถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูทีส่ังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 
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เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุน
ทุนการศึกษาส าหรบัครผูู้ดูแล
เด็กของศูนย์พฒันาเด็กเลก็  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัการจัด
การศึกษาภาคบังคับ (ค่า
บ าเหนจ็ บ านาญ)  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (เงินอุดหนุน
ส าหรับชดเชยรายได้ทีล่ดลงจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัการประเมิน
คุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัด าเนินงาน
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา (ค่า
กระแสไฟฟูา)  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  

0.00 

เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว
ถ่ายโอนสถานีสบูน้ าด้วยไฟฟูา 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุน
สถานสงเคราะห์คนชรา 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุน
ศูนย์บริการทางสังคม 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

โครงการสนบัสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผูพ้ิการ
หรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนสงเคราะหเ์บี้ย
ความพิการ) 

1,329,600.00 220,800.00 219,300.00 219,200.00 215,200.00 216,000.00 219,200.00 227,200.00 219,200.00 2,208,000.00 220,000.00 220,800.00 221,600.00 4,626,500.00 347.96 554.00 0.00 
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โครงการสนบัสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคม(เงิน
อุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูปุ้วยเอดส์) 

21,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00 200.00 21.00 0.00 

โครงการสร้างหลกัประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สงูอายุ (เงินอุดหนุน
ทั่วไปค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุน
การสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้สงูอายุ) 

6,989,300.00 1,150,100.00 1,155,200.00 1,149,400.00 1,126,600.00 1,155,300.00 1,172,100.00 1,218,900.00 1,176,800.00 1,176,000.00 1,170,300.00 1,171,800.00 1,173,500.00 13,996,000.00 200.25 5,387.00 0.00 

โครงการสง่เสรมิอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน  
(อสม.) เชิงรุก (เงินอุดหนุนทั่วไป
ค่าใช้จ่ายส าหรบัสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 
(อสม.)) 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัสนบัสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการด้าน
สาธารณสุขของสถานีอนามัยที่
ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00 0.00 0.00 260,000.00 
  

0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัส ารวจข้อมลู
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกมุาร ี

 

 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 6,600.00 

  
0.00 
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เงินอุดหนุนส าหรบัขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูา
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,200.00 

  
0.00 

โครงการจัดการสิง่ปฏิกลูและมูล
ฝอย 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

เงินอุดหนุนส าหรบัชดเชยรายได้
ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  
0.00 

รายการเงินส ารองจ่าย เพือ่กรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรบัเป็น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า 
หนัากากอนามัยในโครงการพลัง
คนไทยร่วมใจปูองกันไวรสั 
โคโรนา (COVID - ๑๙) 

39,663.00 
    

0.00 39,663.00 0.00 
     

39,663.00 100.00 8,814.00 8,814.00 

รวม 14,135,303.32 1,461,598.00 1,965,138.00 1,528,328.76 1,490,869.16 2,081,271.62 1,867,133.16 1,590,636.00 1,485,636.00 4,084,380.88 1,740,998.00 1,566,523.40 2,215,436.54 23,077,949.52 

 
16,020.00 8,814.00 
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น  
 1) จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวนมาก ไม่สมดุลกับงบประมาณ ควรปรับเกลี่ยไปอยู่          
ในปีทีท่้ายๆ บ้าง 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน
ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

3)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาและความต้องการที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาในข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 5)  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

6)  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอ และบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่    

 
ข้อเสนอแนะ  

 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น    

2) การประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ อยากให้มีการประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง เช่น มีหนังสือแจ้งให้
ประธานชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านทราบ เพ่ือจะได้มีการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวของหมู่บ้านซ้ าอีกทางหนึ่ง หากการ
ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง ประชาชนจะทราบข่าวสารและเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางองค์การบริหารส่วนต าบล              
โพธิ์เก้าต้นเพ่ิมมากข้ึน  ท าให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์คุ้มค่า และสามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน  
 3) การจัดงานต่าง ๆ ความมีสิ่งดึงดูดความสนใจของประชาชน เพ่ือประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนรวม                 
ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้นเพ่ิมมากขึ้น 

4)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น     

5)  องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
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