
แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
ข.  ยุทธศาสตรที่ 4  สรางโอกาสใหกับประชาชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมความมั้นคงในชีวิต
2.  ยุทธศาสตร ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อสงเสริมอาชีพ

ใหแกประชาชนใน
พื้นที่ตําบลโพนแพง

ปละ 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 %ความพึง
พอใจในการ
ดําเนินโครงการ

ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด 
(จพง.พัฒนา
ชุมชน)

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ

จํานวนผูสูงอายุตาม
เกณฑที่กฎหมาย
กําหนด

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 %ผูที่มีสิทธิ
เพิ่มขึ้น

จํานวนผูสูงอายุ
ไดรับเบี้ยตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด 
(นักสังคม
สงเคราะห)

3 เบี้ยผูพิการ เพื่อจายเงินใหกับผู
พิการในตําบลโพน
แพง

จํานวนไดตามที่
กฎหมายกําหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 %ผูที่มีสิทธิ
เพิ่มขึ้น

จํานวนผูพิการ
ไดรับเบี้ยตามที่
กฎหมายกําหนด

สํานักปลัด 
(นักสังคม
สงเคราะห)

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

  องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
ข.  ยุทธศาสตรที่ 4  สรางโอกาสใหกับประชาชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมความมั้นคงในชีวิต
2.  ยุทธศาสตร ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 เบี้ยผูปวยเอดส เพื่อจายเงินใหกับ

ผูปวยเอดสในตําบล
โพนแพง

จํานวนไดตามที่
กฎหมายกําหนด

40,000 40,000 40,000 40,000 %ผูที่มีสิทธิ
เพิ่มขึ้น

จํานวนผูปวย
เอดสไดรับเบี้ย
ตามที่กฎหมาย
กําหนด

สํานักปลัด 
(นักสังคม
สงเคราะห)

รวม .......4.....โครงการ 7,052,561 7,052,562 7,052,563 7,052,564

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

  องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
ข.  ยุทธศาสตรที่ 4  สรางโอกาสใหกับประชาชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมความมั้นคงในชีวิต
2.  ยุทธศาสตร ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
     1.1  แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

เพื่อโครงการจัดงาน
วันเด็กแหงชาติ

ปละ 1 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 %ความพึง
พอใจในการ
ดําเนินโครงการ

จํานวนผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

2 จัดซื้ออุปกรณสือการ
เรียนการสอน

เพื่อจัดซื้ออุกรณสื่อ
การเรียนการสอน

ปละ 1 โครงการ 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนสื่อการ
เรียนการสอน
เพิ่มขึ้น

จํานวนสื่อการ
เรียนการสอน
เพิ่มขึ้น เด็กมี
พัฒนาการสมวัย

กองการศึกษา

3 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อจัดซื้อรอาหาร
กลางวัน

ปละ 1 โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนเด็กที่
ไดรับอาหาร
กลางวันเพิ่มขึ้น

เด็กขาด
สารอาหารลดลง

กองการศึกษา

4 โครงการอาหารเสริม 
(นม)

เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)

ปละ 1 โครงการ 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวนเด็กที่
ไดรับอาหาร
เสริม นม 
เพิ่มขึ้น

เด็กขาด
สารอาหารลดลง

กองการศึกษา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

 องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
ข.  ยุทธศาสตรที่ 4  สรางโอกาสใหกับประชาชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมความมั้นคงในชีวิต
2.  ยุทธศาสตร ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
     1.1  แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

5 โครงการปรับปรุง
อาคารศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อปรับปรุงอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 ศูนย

ปละ 1 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 อาคาร 4 ศูนย
มั่นคงแข็งแรง
ยิ่งขึ้น

เด็กเล็ก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
เมื่ออยูในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุน
คาใชจายสนับสนุน
สถานศึกษา

เพื่อจายเปนคา
สนับสนุนคาใชจาย
สนับสนุน
สถานศึกษา

ปละ 1 โครงการ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 โครงการ
เปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด

เปนการพัฒนา
ดานการศึกษา
ใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

รวม .......6.....โครงการ 6,012,561 6,012,562 6,012,563 6,012,564

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
 องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
ข.  ยุทธศาสตรที่ 4  สรางโอกาสใหกับประชาชนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและเพ่ิมความมั้นคงในชีวิต
2.  ยุทธศาสตร ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
     1.1  แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

1 โครงการปงกัน
ไขเลือดออก

เพื่อจายเปนคา
ดําเนินโครงการปง
กันไขเลือดออก

ปละ 1 โครงการ 60,000 60,000 60,000 60,000 %ความพึง
พอใจในการ
ดําเนินโครงการ

จํานวนผูปวย
ลดลง

สํานักปลัด 
(จพง.พัฒนา
ชุมชน)

2 คาใชจายในการจาง
เจาหนาที่ที่ปฏบัติงาน
สนับสนุนงาน
การแพทยฉุกเฉิน

เพื่อคาใชจายในการ
จางเจาหนาที่
ที่ปฏบัติงาน
สนับสนุนงาน
การแพทยฉุกเฉิน

จํานวน 12 เดือน 432,000 432,000 432,000 432,000 %ความพึง
พอใจในการ
ดําเนินโครงการ

ประชาชนมี
สุขภาพรางการ
ที่ดียิ่งขึ้น

สํานักปลัด 
(นักปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย)

รวม .......2.....โครงการ 492,000 492,000 492,000 492,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

  องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07


