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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

เร่ือง ให้ใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
………………………………………………………………… 

                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงาน เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น 

                    บัดนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง   ได้ด าเนินการตามข้ันตอนและระเบียบเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๖ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนแพง   จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ ท้ายประกาศนี้ 
                    
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่        เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

        (นายชรินทร์  บรรณบดี) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ปฏิบัติหน้าที่ 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

1. บทน า  
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าแผนด าเนินงานให้แล้ว เสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ต้องด าเนินงานในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผน
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประจ าปงีบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานในปี งบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการมี ประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน 
และจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
2. เพ่ือท าให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
3. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีการประสานและบูรณาการการท างานกับส่วนราชการและ หน่วยงานอื่น ๆ  
4. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน  
5. เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอยา่ง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

3. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
     จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 26 และ ข้อ 12 ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนด าเนินงาน ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล แล้วจัดท าแผนการด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณารา่งแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็น 
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน  
3.แผนด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี / รายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินงานในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น  
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4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณนั้น  
2. ท าให้แนวทางการด าเนินงานในปี งบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
3. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการประสาน และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
4. ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

3 

 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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  บทที่  2    
                                                                        บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง    อ าเภอรัตนวาป ี   จังหวัดหนองคาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานก่อสร้าง 

 
14 

 
27.45 

 
3,752,000 

 
19.37 

กองช่าง 
อบต.โพนแพง 

รวม 14 27.45 3,752,000 19.37  
 

  

แบบ ผด.1 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
   2.2 แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง 
   2.3 แผนงานการศึกษาฯ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   2.4 แผนงานการศึกษาฯ  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   2.5 แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

1 
9 
3 
2 
8 

1.96 
17.65 
5.89 
3.93 
15.69 

10,000 
10,119,358 

966,800 
2,107,000 
834,000 

0.06 
52.24 
4.99 
10.88 
4.31 

 
ส านักปลัด, 

กองการศึกษาฯ 
อบต.โพนแพง 

รวม 23 45.10 14,037,158 73.37  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 
 

 
 

  
 

   ส านักปลัด    
อบต.โพนแพง 

   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
       งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 

 
3 

 
5.89 

 
110,000 

 
0.57 

 

รวม 3 5.89 110,000 0.57  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   4.1 แผนงานบริหารงานทั้วไป 
        งานบริหารทั่วไป 
   4.2 แผนงานการเกษตร 
        งานส่งเสริมการเกษตร 

 
 
 
1 
 
1 

 
 
 

1.96 
 

1.96 

 
 
 

25,000 
 

20,000 

 
 
 

0.13 
 

0.11 

 
 

ส านักปลัด 
อบต.โพนแพง 

รวม 2 3.93 45,000 0.24  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
       งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 

 
 
 
2 

 
 
 

3.93 

 
 
 

320,000 

 
 
 

1.66 

 
 

ส านักปลัด 
อบต.โพนแพง 

รวม 2 3.93 320,000 1.66  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ท้องถิ่น 
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ ๗.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได้ 
แผนงานการศาสนาวั ฒนธรรมและนันทนาการ  
 งานกีฬาและนันทนาการ  

   7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งานกีฬาและนันทนาการ  

 
 
1 

 
 

1.96 

 
 

120,000 

 
 

0.62 

 
 
กองการศึกษาฯ 

รวม 1 1.96 120,000 0.62  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หน่วยด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 8  การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร   

  8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       งานบริหารทั่วไป  

 
 
6 

 
 

11.77 

 
 

990,000 

 
 

5.11 

     ส านักปลัด, 
กองการศึกษาฯ,

กองช่าง 
รวม 6 11.77 990,000 5.11  

รวมทั้งสิ้น 51 100 19,374,158 100  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
บัญชีสรุปจ านวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
จ านวน
ครุภัณฑ์  
ที่จัดซื้อ 

จ านวน 
งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

 ครุภัณฑ์ 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
  3. แผนงานการศึกษาฯ 
  4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
2 
1 
2 
5 

 
78,400 
9,500 
18,200 
166,000 

 
           ส านักปลัด  

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

  
รวม 8 273,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
 

                                                                                    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                     (ผด.02) 
แผนการด าเนนิงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. โครงการต่อเติม
อาคารส านักงาน 
อบต.โพนแพง 

  รายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
งาน  ตามแบบแปลนที่ อบต.โพนแพง
ก าหนด  

500,000 หมู่ที่            
1 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

           
 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองบัว
เงิน  หมู่ที่ 11 

   ปริมาณงานถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง  
4 เมตร ความยาว   109 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 436 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ชัน้ 3 ขนาดเสน้ผ่าศูนย ์
กลาง 0.40 เมตร จ านวน 12 ท่อน  
  

250,000 หมู่ที่ 
11 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

3. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายกลาง
หมู่บ้าน) บ้านดงสาร  
หมู่ที่ 7  

   ปริมาณงานถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 
5 เมตร ความยาว  90 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า450 ตารางเมตร  (ก่อสร้างตาม
แบบ อบต. โพนแพงก าหนด)  

250,000 หมู่ที่            
7 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                               (ผด.02) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

4. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายบ้านโนนโพธิ์ทองไป
บ้านผักขะ) บา้นโนนโพธิ์
ทอง หมู่ที่ 13 

ปริมาณงานถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 
5 เมตร ความยาว  90 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า450 ตารางเมตร  
(ก่อสร้างตามแบบ อบต. โพนแพง
ก าหนด)  

250,000 หมู่ที่            
13 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายเสน้ไปท่าน้ า) บา้น
ดงมดแดง  หมู่ที่ 10 

  ปริมาณงานถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 
4 เมตร ความยาว  120 เมตร หนา
เฉลี่ย0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า480 ตารางเมตร(ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต. โพนแพงก าหนด) 

250,000 หมู่ที่ 
10 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

6. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายหนา้วัดเปงจาน) 
บ้านเปงจาน  หมู่ที่ 8
   

ปริมาณงานถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง  
5 เมตร ความยาว  90 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า450 ตารางเมตร  (ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต. โพนแพงก าหนด)  

250,000 หมู่ที่               
8 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

7. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังคู่ขนาน(เสน้ฝัง่
แม่น้ าโขง) บ้านผักขะ 
หมู่ที่ 3   

 ปริมาณงาน ขนาดถนนลูกรังกว้าง
เฉลี่ย 5 เมตร ยาวประมาณ 900 เมตร 
ลูกรังประมาณ  2,065 ลูกบาศก์เมตร   
พร้อมวางท่อระบายน้ าคสล.ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 1
2 ท่อน  (ก่อสร้างตามแบบ อบต. โพน
แพงก าหนด) 

250,000 หมู่ที่               
3 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

                                     
                                                                                         

                                                                                                                                                                                                               (ผด.02) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

8. โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโพนสว่าง หมู่ที่  9 

  ปริมาณงานถนน ขนาดถนนคอนกรีต
กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า450 ตารางเมตร  (ก่อสร้างตาม 
แบบ อบต. โพนแพงก าหนด)  
 

250,000 หมู่ที่            
9 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

9. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านดงเย็น   
หมู่ที่ 6 

จุดที ่1  สายหนองบัว  ปริมาณงานถนน 
 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ความยาว
ประมาณ  1,100 เมตร  จ านวนลูกรัง
ประมาณ  800 ลูกบาศก์เมตร   พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเสน้ผ่าศนูย์ 
กลาง 0.40 เมตร จ านวน 12 ท่อน   
จุดที ่2  สายการเกษตร  ปริมาณงาน
ถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาว
ประมาณ  1,500 เมตร  จ านวนลูกรัง
ประมาณ  1,000 ลูกบาศก์เมตร  พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเสน้ผ่าศนูย์ 
กลาง 0.40 เมตร จ านวน 10 ท่อน  (ก่อ 
สร้างตามแบบ อบต. โพนแพง
ก าหนด)     

250,000 หมู่ที่               
6 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                               (ผด.02) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

10. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านโพนแพง  
หมู่ที่ 1 

ปริมาณงานถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4  
เมตร ความยาวประมาณ  800 เมตร 
จ านวนลูกรังประมาณ  2,065 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 16 
ท่อน   (ก่อสร้างตามแบบ อบต. โพนแพง
ก าหนด)  

250,000 หมู่ที่               
1 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

11. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายบ้านดงดาล
ไปบา้นโสกบง   
บ้านดงดาล หมู่ที่ 4 

  ปริมาณงานถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4  
เมตร ความยาวประมาณ  1,100 เมตร   
จ านวนลูกรังประมาณ  2,000 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.40 เมตร 
 จ านวน 24 ท่อน  (ก่อสร้างตามแบบ 
 อบต. โพนแพงก าหนด)  

250,000 หมู่ที่ 
4 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

12. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(เส้นรอบหัวดง)  
บ้านดงดาลเหนือ   
หมู่ที่ 12 

ปริมาณงานถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 
 เมตร ความยาวรวมสองข้างทาง
ประมาณ  1,700 เมตร  จ านวนลูกรัง 
ประมาณ2,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล.ขนาเสน้ผา่ศูนย์กลาง 
 0.60 เมตรจ านวน 16 ท่อน   (ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต. โพนแพงก าหนด)  

250,000 หมู่ที่               
12 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

                                                                                                                                                               
 

                                                                                                                                                                                                               (ผด.02) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

13. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังคู่ขนาน  บ้าน
หนองคอน  หมู่ที่ 5 

ปริมาณงานถนน ขนาดกว้างเฉลี่ย 
 4 เมตร ความยาวรวมสองข้างทาง
ประมาณ  2,000 เมตร  จ านวนหินคลุก
ประมาณ  500 ลูกบาศก์เมตร    
 (ก่อสร้างตามแบบ อบต. โพนแพง
ก าหนด)  

250,000 หมู่ที่               
5 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

14. โครงการติดตั้งเสา
พร้อมโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
(โซล่าร์เซลล์) บา้น
อาญา หมู่ที่ 2 

ปริมาณงาน ติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์(โซลา่ร์เซลล์) สูงไม่
น้อยกว่า 6 เมตร จ านวน 8 เสา (ก่อสร้าง
ตามแบบ อบต. โพนแพงก าหนด)  

 

250,000 หมู่ที่ 
2 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1 3,752,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

                                                                                                                                                                                                   (ผด.02) 
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

2.2 แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ    เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้สงูอายุ ที่มีอายุ 60 
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วน   

7,350,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ    เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุการ
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ ที่ให้แก่คน
พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด    

1,650,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์     เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์  แก่
ผู้ป่วยเอดส ์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัย  

30,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

4. เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นใน
ต าบลโพนแพง  

90,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พ้ืนที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. โครงการส่งเสริมอาชีพ
และการฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส่งเสริม
อาชีพและการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน
ต าบลโพนแพง   เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร 
อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง  

10,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลดั             

                                                           รวม 10,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                         (ผด.02) 
2.2 แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

5. เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจา้งในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
ที่ อบต.จะต้องจ่าย เพื่ออุดหนุนเงินค่า
เบี้ยประกันสงัคมของพนักงานจา้ง  โดย
ค านวณค่าจ้างตามงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

233,500 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

6. เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธรณ
ภัยเกิดข้ึนหรือกรณีการป้องกันและยับยัง้
ก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสา
ธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ าปา่ไหลหลาก แผ่นดนิถล่ม 
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปา่
และหมอกควัน และโรคติดต่อ เป็นตน้   

151,858 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                         (ผด.02) 

2.2 แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

7. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนของพนักงานจ้าง ที ่อบต.  
จะต้องจ่ายในอัตราร้อยละ 0.2   โดย
ค านวณได้ดังนี้ ค่าจ้างตามงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565 

10,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

8. เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพ่ือเป็นหลักประกัน
ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นท่ีพ้นหรือออกจากราชการ
และมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ  

200,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

9. เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพ่ือเป็นหลักประกัน
ในการจ่ายสิทธิประโยชน์ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นท่ีพ้นหรือออกจากราชการ
และมีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ 

404,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

                                                                 รวม 10,119,358  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
                                                                                                                                                                                                   (ผด.02) 
2.3 แผนงานการศึกษาฯ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1.   โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดท า
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ของ อบต.โพนแพง  
เช่นค่ารับรอง ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน 
ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการค่ามหรสพ  
การแสดง  ค่าใช้จา่ยในการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์งาน และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน   

40,000 ต าบล 
โพน
แพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

2. โครงการจัดกิจกรรม
วันรัฐพิธีส าคัญต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดกิจกรรม
วันรัฐพิธีที่ส าคัญต่างๆเช่นคา่ปา้ย 
ค่าอาหารเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

20,000 ต าบล 
โพน
แพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

3. ประเภทวัสดุงานบ้าน
งานครัว(คา่อาหาร
เสริมนม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเปน็ค่าอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 4 แห่ง และของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพง  จ านวน 5 โรงเรียน 
รวมจ านวนเด็กนักเรียนทั้งสนิ 379 คนๆ
ละ 7.82 บาท จ านวน 260 วัน             

906,800 ต าบล 
โพน
แพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

                                                                 รวม 966,800  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                              (ผด.02) 

2.3 แผนงานการศึกษาฯ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1.   โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
สนับสนนุค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา  ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 
จ านวน 67 คน 

515,000 ต าบล 
โพน
แพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

2. อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)  

อุดหนุนอาหารกลางวนัให้แก่โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนแพง จ านวน 5 
โรงเรียน 379 คนๆละ 21 บาท จ านวน 
200 วัน 

1,592,000 ต าบล 
โพน
แพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

                                                                 รวม 2,107,000  

2.4 แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. รายจ่ายเพื่อจ้างเหมา
บุคคลทั่วไปเพื่อ
ปฏิบัติงานกู้ชพีกู้ภัย
  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลทั่วไป
เพื่อปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนแพง  

432,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

2. รายจ่ายเพื่อจ้างเหมา
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
รับซื้อขยะ                

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานรับซื้อขยะ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

108,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

                                                                                                                                                                                               
   (ผด.02) 

2.4 แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

3. โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อต่างๆ เช่นโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019, โรคไข้เลือดออก,โรค
มือเท้าปาก ฯลฯ ในพื้นทีต่ าบลโพนแพง 

100,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

4. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา้  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณธิาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

30,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

5. โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวนสตัว์ 
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา้                                                                      

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์
และขึ้นทะเบียนจ านวนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณธิาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี               

3,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

6. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานที่
เสียไปให้แก่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกัน
กับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

144,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
2.4 แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                      (ผด.02)                                                                                                                                                                                       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

  7. อุดหนุนโครงการ
บริจาคโลหิต 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กบัที่ท า
การอ าเภอรัตนวาปี  เพื่อด าเนิน
โครงการบริจาคโลหิต 

7,000 ที่ท าการ
อ าเภอ 

ส านักปลัด             

8. สนับสนนุโครงการ
อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองคาย เพื่อ
สงเคราะห์บรรเทาสา
ธารณภัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
กิจกรรมการกุศล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ (สนับสนุนโครงการ
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย 
เพื่อสงเคราะห์บรรเทาสาธารณภัย 
พัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมการ
กุศล) 

10,000 กาชาด
จังหวัด 

ส านักปลัด             

                                                                           รวม 834,000               

                                                  รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 14,037,158               
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 

                                                                                                                                                                                                              (ผด.02) 
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. โครงการซักซ้อมแผน
เผชิญเหตุ  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุของ อบต.โพนแพง   
เช่นค่าปา้ยโครงการ ค่าวิทยากร ค่า
รับรอง ค่าวัสดุปกรณ์ และค่าใชจ้่ายอื่นๆ
ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน   

20,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

2. โครงการฝึกทบทวน
อบรม อปพร. 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
ฝึกทบทวนอบรม อปพร. อบต.โพนแพง   
เช่นค่าปา้ยโครงการ ค่าวิทยากร ค่า
รับรอง ค่าชุด ค่าวสัดุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องใน
การจัดงาน   

50,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

3. อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/
ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด       

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท า
การอ าเภอรัตนวาปี ในการด าเนนิ
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด)ในเขตพื้นที่ต าบลโพนแพง 

40,000 ที่ท าการ
อ าเภอ

รัตนวาป ี

ส านักปลัด             

                                                          รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 110,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
                                                                                                                                                                                                          (ผด.02) 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

 
4.2 แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชมปรากฏการณ์บัง้ไฟ
พญานาค     

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอ
รัตนวาปี  เพื่อด าเนินโครงการสง่เสริม
การท่องเที่ยวชมปรากฏการณบ์ัง้ไฟ
พญานาค 

25,000 ที่ท าการ
อ าเภอ

รัตนวาป ี

ส านักปลัด             

                                              รวม 25,000  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เชน่ค่าปา้ย ค่าอาหาร ค่า
พันธุ์พืช และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและ  
เก่ียวของในการจัดงาน    

20,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

                                              รวม 25,000  

                                                          รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 45,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
                                                                                                                                                                                                     (ผด.02) 

5.ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 
6.ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น 
   

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 
 

โครงการส่งเสริม
สนับสนนุธนาคารขยะ
ในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนนุธนาคารขยะในชุมชนหรือ
หมู่บ้านในพืน้ที่ต าบลโพนแพง เช่นค่า
ป้าย ค่าอาหาร อาหารว่าง วสัดอุุปกรณ์ 
และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

80,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

2 ค่าบริการบ าบัดก าจัด
ขยะมูลฝอย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการสถานที่
บ าบดั ก าจัดขยะมูลฝอย ในอัตราเดือน
ละ 20,000 บาท จ านวน 12 เดือน     

240,000               

                                                          รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 320,000  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

- - 
- 

- - -             

                                                          รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 0  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
                                                                                                                                                                                                               (ผด.02) 

7.ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 7  การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
  7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
แข่งขันกีฬาประชาชนในเขตพืน้ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  เช่น
ค่าชุดกีฬา คา่จัดเตรียมสนามกฬีา ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่ารับรอง ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬา ค่าป้าย คา่ถ้วย
รางวัล เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นและเก่ียวของในการจัดงาน 

120,000 ต าบล 
โพนแพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

                                                         รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 120,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

                                                                                                                                                                                                  
(ผด.02) 

8.ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 8  การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป  

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ด าเนินการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ การ
เลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา 
กรณีแทนต าแหน่งที่วา่ง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ)                   

300,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลัด             

2. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ประเทศ  

      เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ส าหรับผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน่และบุคลากร
ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการ   เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา่พาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการ
ใช้สนามบนิ ค่าลงทะเบียนตา่งๆ ฯลฯ 

290,000 ต าบล 
โพนแพง 

ทุกกอง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
                                                                                                                                                                                                 (ผด.02) 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป  

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

3. อุดหนุนโครงการจัด
งานรัฐพิธ ี

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอ
รัตนวาปี เพื่อด าเนินโครงการจัดงานรัฐ
พิธี 

30,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

4. ค่าจ้างเหมาจัดท า
โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจ้างเหมา
จัดท าโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน ของ อบต.โพน
แพง ประจ าปีงบประมาณ 2564  

200,000 ต าบล 
โพน
แพง 

กองคลัง             

5. รายจ่ายเพื่อจ้าง ศึกษา 
วิจัย ต่างๆ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง ศึกษา วจิัย ต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
โดยถือปฏิบัติตามพรบ.การจัดซือ้จัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

20,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

6. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง                       

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส าหรบั
ผู้บริหารท้องถิ่น ผูช้่วยผูบ้ริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการพนกังาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า พนกังานจา้ง
ของ อบต.โพนแพง ผูน้ าชุมชน หรือผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

150,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

                                                         รวมยุทธศาสตร์ที่ 8 990,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

                                                                   แผนการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(ผด.02/1) 

        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม   งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเต็นต์ ขนาด 4 x 8 
เมตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นต ์ขนาด  
4 x 8 เมตร จ านวน 3 หลัง ราคา
หลังละ 25,000 บาท    

75,000 
 

ที่ท าการ
อบต. 

โพนแพง 

ส านักปลัด 
อบต. 

โพนแพง 

 
 

           

2 จัดซื้อโต๊ะท างาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊ท างาน
ส าหรับเจ้าพนักงานจดมาตรวัดน้ า 
จ านวน 1 ตัว ขนาด  80x150 x 
75 เซนติเมตร   

3,400 
 

ที่ท าการ
อบต. 

โพนแพง 

กองคลัง 
อบต. 

โพนแพง 

 
 

           

                                                       รวม 78,400  

 
                  2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต ์
ส าหรับตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่   
จ านวน  1  เครื่อง  

9,500 
 

ที่ท าการ
อบต. 

โพนแพง 

ส านักปลัด 
อบต. 

โพนแพง 

 
 

           

                                                       รวม 9,500  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
(ผด.02/1) 

 
           3.แผนงานการศึกษาฯ        

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1. จัดซื้อเก้าอี้ท างาน   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ท างาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษาฯ  จ านวน 
3 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท 

9,000 ที่ท าการ
อบต. 

โพนแพง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

           

2. จัดซื้อเก้าอี้ท างาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
ท างาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน   จ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ  
2,300 บาท     

9,200 ที่ท าการ
อบต. 

โพนแพง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

           

                                                       รวม 18,200  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

 
(ผด.02/1) 

                4. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมา

ณ 
พื้นที่ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า 
(แบบซบัเมอร์ส) 

1)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า
(แบบซบัเมอร์ส) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5  
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 
1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 22,000 บาท 
2)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า
(แบบซบัเมอร์ส) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0  
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน  
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 34,000 บาท  
3)เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า
(แบบซบัเมอร์ส) ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน  
1 เครื่องราคาเครื่องละ 38,000บาท    

94,000        ที่ท าการ 
อบต. 

กองช่าง 
อบต. 

โพนแพง 

            

2. จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง 
(มอเตอร์ไฟฟ้า)  

1)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) สูบน้ า
ได้ 450 ลิตร/นาที พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 1 เครื่องราคาเครื่อง
ละ 9,300 บาท   
2)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ า แบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) 
สูบน้ าได้ 1,130 ลิตร/นาที พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 17,800 บาท   

44,900        ที่ท าการ 
อบต. 

กองช่าง 
อบต. 

โพนแพง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

    

                
(ผด.02/1) 

         4. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

3. จัดซื้อเครื่องคอริ่ง จ านวน 
1 ชุด 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอริ่ง จ านวน 1 ชุด  

20,000        ที่ท าการ 
อบต. 

กองช่าง 
อบต. 

โพนแพง 

            

4. จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบ
มือถือ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เจีย/ตัด แบบมือถือ    
ขนาด 5 นิ้ว  จ านวน 1 ชุด   
 

5,500        ที่ท าการ 
อบต. 

กองช่าง 
อบต. 

โพนแพง 

            

5. จัดซื้อเครื่องสว่าน  
จ านวน 1 ชุด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สว่าน จ านวน 1 ชุด  

2,500        ที่ท าการ 
อบต. 

กองช่าง 
อบต. 

โพนแพง 

            

                                                       รวม 166,900  

                                                       รวมท้ังสิ้น 273,000  

 


