
แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล
ข.   ยุทธศาสตรที่  5  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.  ยุทธศาสตร ดานบริหารจัดการองคกรที่ดี
     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 คาใชจายในการบริหาร

จัดการองคกร เชน คา
จัดซื้อวัสดุ  คาครุภัณฑ
 ตางๆ

เพื่อจายเปนคาวัสดุ
ตางๆ

1 ปงบประมาณ 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จํานวนวัสดุ มีวัสดุที่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน

ทุกกอง

2 คาสาธารณูปโภค เพื่อจายเปนคาศา
ธารณูปโภค

1 ปงบประมาณ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 คาใชจาย มีคาใชจาย
เพียงพอ

ทุกกอง

3 รายจายใหไดมาซึ่ง
บริการ

เพื่อจายเปนคา
รายจายใหไดมาซึ่ง
บริการ

1 ปงบประมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คาใชจาย มีคาใชจาย
เพียงพอ

ทุกกอง

4 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น/
แผนพัฒนาชุมชน

เพื่อจายเปนคา
ดําเนินโครงการ
จัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน

ปละ 1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

ประชาชนเขา
รวมโครงการ
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

5 คารับรองและพิธีการ เพื่อจายเปนคา
รับรองและพิธีการ

จํานวนครั้งตามที่
กฏหมายกําหนด

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายใน
การรับรองที่
เพียงพอ

สํานักปลัด

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

 องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล
ข.   ยุทธศาสตรที่  5  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.  ยุทธศาสตร ดานบริหารจัดการองคกรที่ดี
     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม
เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม

จํานวนครั้งตามที่
กฏหมายกําหนด

400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด/
กองคลัง

7 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงคร๓ุณฑ

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงคร๓ุณฑ

จํานวนครั้งตามที่
กฏหมายกําหนด

400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด/
กองคลัง

8 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติฯ

เพื่อจายเปนคา
ดําเนินโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ

ปละ 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนโครงการ มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด/
กองคลัง

9 งบบุคลากร เพื่อเปนเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ของ อบต.
โพนแพง

จํานวนปละ 12 
เดือน

11,000,000 12,000,000 13,000,000 14,000,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด/
กองคลัง

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล
ข.   ยุทธศาสตรที่  5  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.  ยุทธศาสตร ดานบริหารจัดการองคกรที่ดี
     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 เงินเดือนฝายการเมือง เพื่อเปนเงินเดือน 

เงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ของ อบต.
โพนแพงฝาย
การเมือง

จํานวนปละ 12 
เดือน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด/
กองคลัง

11 คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ

จํานวน 12 เดือน 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนคน มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด/
กองคลัง

รวม ......11......โครงการ 21,665,000 21,665,000 21,665,000 21,665,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

 องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล
ข.   ยุทธศาสตรที่  5  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

8.  ยุทธศาสตร ดานบริหารจัดการองคกรที่ดี
     1.1  แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม
เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม

จํานวนครั้งตามที่
กฏหมายกําหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

กอง
การศึกษาฯ

2 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงคร๓ุณฑ

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงคร๓ุณฑ

จํานวนครั้งตามที่
กฏหมายกําหนด

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

กอง
การศึกษาฯ

3 งบบุคลากร เพื่อเปนเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ของ อบต.
โพนแพง

จํานวนปละ 12 
เดือน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

กอง
การศึกษาฯ

4 สมทบกองทุน
ประกันสังคม/เงินชวย
พิเศษ/เงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จ
บํานาญฯ

เพื่อจายเปนคา
สมทบกองทุน
ประกันสังคม/เงิน
ชวยพิเศษ/เงิน
สมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญฯ

จํานวนปละ 12 
เดือน

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

  องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล
ข.   ยุทธศาสตรที่  5  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.  ยุทธศาสตร ดานบริหารจัดการองคกรที่ดี
     1.1  แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 คาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ
เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ

จํานวน 12 เดือน 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนคน มีคาใชจายที่
เพียงพอ

กอง
การศึกษาฯ

รวม ......5.....โครงการ 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

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  5  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล
ข.   ยุทธศาสตรที่  5  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.  ยุทธศาสตร ดานบริหารจัดการองคกรที่ดี
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 คาบํารุงรักษาและ

ซอมแซม
เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม

จํานวนครั้งตามที่
กฏหมายกําหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

กองชาง

2 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ปรับปรุงคร๓ุณฑ

จํานวนครั้งตามที่
กฏหมายกําหนด

700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

กองชาง

3 งบบุคลากร เพื่อเปนเงินเดือน 
เงินคาตอบแทน
เจาหนาที่ของ อบต.
โพนแพง

จํานวนปละ 12 
เดือน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

กองชาง

4 คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

เพื่อจายเปน
คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ

จํานวน 12 เดือน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนคน มีคาใชจายที่
เพียงพอ

กองชาง

รวม ......4.....โครงการ 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

  องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล
ข.   ยุทธศาสตรที่  5  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.  ยุทธศาสตร ดานบริหารจัดการองคกรที่ดี
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการปรับปรุงตอ

เติมอาคารสํานักงาน
ในความรับผิดชอบ
ของ อบต.โพนแพง

เพ่ือปรับปรุงตอ
เติมอาคาร
สํานักงานใน
ความรับผิดชอบ
ของ อบต.โพน
แพง

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

500,000 500,000 500,000 500,000 % ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

อาคาร
สํานักงาน
ไดรับการ
ปรับปรุงมี
ความมั่นคง
แข็งแรงย่ิงขึ้น

กองชาง

6 โครงการปรับปรุงตอ
เติมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.โพนแพง

เพ่ือปรับปรุงตอ
เติมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.โพน
แพง

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

400,000 400,000 400,000 400,000 % ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

อาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการ
ปรับปรุงมี
ความม่ันคง
แข็งแรงย่ิงขึ้น

กองชาง

รวม .....6......โครงการ 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

งบประมาณและท่ีผานมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล
ข.   ยุทธศาสตรที่  5  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.  ยุทธศาสตร ดานบริหารจัดการองคกร
     1.1  แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สมทบกองทุน

ประกันสังคม
เพื่อจายเปนคา
สมทบกองทุน
ประกันสังคม

จํานวนปละ 12 
เดือน

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนคน มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุ

จํานวนปละ 12 
เดือน

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนคน มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนคาเบี้ย
ยังชีพผูพิการ

จํานวนปละ 12 
เดือน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนคน มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเบี้ยผูปวย
เอดส

จํานวนปละ 12 
เดือน

60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนคน มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด

5 เงินสํารองจาย เพื่อจายกรณี
ฉุกเฉินหรือเกิดสา
ธารณภัย

จํานวนปละ 12 
เดือน

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้ง มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด

6 รายจายตามขอผูกพัน 
(สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ)

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

จํานวนปละ 12 
เดือน

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนคน มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด

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  5  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล
ข.   ยุทธศาสตรที่  5  ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
8.  ยุทธศาสตร ดานบริหารจัดการองคกรที่ดี
     1.1  แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 เงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงิน

ชวยพิเศษใหแกผูมี
สิทธิ

จํานวนปละ 12 
เดือน

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนคน มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด

8 สมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

เพื่อสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

จํานวนปละ 12 
เดือน

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนคน มีคาใชจายที่
เพียงพอ

สํานักปลัด

รวม ......8.....โครงการ 7,810,000 7,810,000 7,810,000 7,810,000

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


