
แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา หมูที่ 1
เพื่อกอสรางราง
ระบายน้ํา รอบ
หมูบาน

รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
โพนแพง

       250,000 250,000 250,000 0 จํานวนราง
ระบายน้ํา

ปญหาน้ําทวม
ขังลดลง

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน 
คสล.เสนกลางหมูบาน 
 หมูที่  1

เพื่อกอสรางถนน 
คสล.เสนกลาง
หมูบาน

รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ถนนที่ปลอดภัย
และลดปญหา
น้ําทวมขัง

กองชาง

รวม ......2......โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายไหล

ทาง คสล.เสนเขา
บานอาญาหมูที่ 2

เพ่ือขยายไหลทาง
 คอนกรีตเสริม
เหล็ก

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 250,000 0 0 จํานวนถนน 
คสล.

ถนนมีไหล
ทางทําให
ขนาดถนน
กวางขึ้น

กองชาง

2 โครงการวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 2

เพ่ือวางทอ
ระบายน้ําในชุมชน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250,000 0 จํานวนทอ
ระบายน้ํา

ปญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

กองชาง

3 โครงการวางทอ
ระบายน้ําในชุมชน
หมูที่ 2

เพ่ือวางทอ
ระบายน้ําในชุมชน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 จํานวนทอ
ระบายน้ํา

ปญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

กองชาง

รวม .......3.....โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

โครงการ วัตถุประสงค



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสราง

ถนน คสล. หมูที่ 3
เพ่ือกอสรางถนน
 คสล.

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 จํานวนถนน 
คสล.

ลดปญหาถนน
เปนหลุมเปน
บอ

กองชาง

2 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ําแบบมีฝา
ปด หมูที่ 3

เพ่ือกอสรางราง
ระบายน้ําแบบมี
ฝาปดน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 จํานวนราง
ระบายน้ํา

ปญหาน้ํา
ทวมขังลดลง

กองชาง

3 โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูที่ 3

เพ่ือกอสรางถนน
 คสล.

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง (เสนม.
3 ไป ม.13)

0 0 250,000 0 จํานวนถนน 
คสล.

ลดปญหาถนน
เปนหลุมเปน
บอ

กองชาง

4 โครงการกอสราง
ถนนลูกรัง ทาง
คูขนาน หมูที่3

เพ่ือกอสรางถนน
ลูกรังคูขนาน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 จํานวนถนน
ลูกรังคูขนาน

ลดปญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน

กองชาง

รวม ......4......โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

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

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสราง

ถนนลูกรังทาง
คูขนานหมูที1่3

เพ่ือกอสรางถนน
ลูกรังคูขนาน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 จํานวนถนน ลดปญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน

กองชาง

2 โครงการกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 13 
(เสน ม.13 ไป ม.3)

เพ่ือกอสรางถนน
 คสล.หมูที่ 13 
(เสน ม.13 ไป 
ม.3)

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 ระยะทาง มีถนนที่ใช
สัญจรที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําพรอมบอ
พัก  หมูที1่3

เพ่ือกอสรางทอ
ระบายน้ําพรอม
บอพัก  หมูที1่3

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250000 0 ระยะทาง ลดปญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน

กองชาง

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่า     หมู
ที่ 13

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่า  
หมูที่ 13

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 จํานวนไฟฟา
ที่ขยายเขต

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

รวม ......4......โครงการ 250000 250000 250000 250000

งบประมาณและท่ีผานมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรังรอบชุมชน
 หมูที่ 4

เพ่ือปรับปรุง
ถนนลูกรังรอบ
ชุมชน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 ระยะทางถนน ลดปญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน

กองชาง

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟาสองสวางใน
ชุมชน หมูที่ 4

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาสองสวาง
ในชุมชน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 จํานวนไฟฟา
ที่ขยายเขต
เพ่ิมขึ้น

มีไฟฟาใช
ทั่วถึง

กองชาง

3 โครงการกอสรางราง
ระบายน้ํา พรอมบอ
พัก หมูที่ 4  (เสน 
กลางบาน)

เพ่ือกอสรางราง
ระบายน้ําพรอม
บอพัก หมูที่ 4  
(เสน กลางบาน)

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250000 0 จํานวนถราง
ระบายน้ํา

ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

วัตถุประสงค

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและท่ีผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการกอสราง

ถนน คสล. ทางทิศ
ตะวันตกของชุมชน 
หมูที่ 4

เพ่ือกอสรางถนน
 คสล. ทางทิศ
ตะวันตกของ
ชุมชน หมูที่ 4

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 ระยะทาง
ถนน คสล.

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและมี
ถนนสัญจรที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

รวม ......4......โครงการ 250000 250000 250000 250000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางเมรุ

วัดปาดงมดแดง หมู
ที่ 10

เพ่ือกอสรางเมรุ
วัดปาดงมดแดง 
หมูที่ 10

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 จํานวน 1 
แหง

เพ่ือให
ประชาชนได
ใชประโยชน
รวมกันใน
การจัดทําพิธี
ศพในชุมชน/
หมูบาน

กองชาง

2 โครงการซอมสราง
ถนนลูกรัง เสนไป
หนองกุดจับ  หมูที่ 
 10

เพ่ือซอมสราง
ถนนลูกรัง เสน
ไปหนองกุดจับ  
หมูที่  10

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 ระยะทางถนน มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการซอมแซม

ถนนลูกรัง เสนตรง
ขามวัดปาดงมดแดง
 หมูที่ 10

เพ่ือซอมแซม
ถนนลูกรัง 
เสนตรงขามวัด
ปาดงมดแดง หมู
ที่ 10

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250000 0 ระยะทาง ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง และ
ลดปญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน

กองชาง

4 โครงการซอมแซม
ถนนลูกรัง เสนขาง
ศาลากลางบาน หมู
ที่ 10

เพ่ือซอมแซม
ถนนลูกรัง เสน
ขางศาลา
กลางบาน หมูที่ 
10

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 125,000 ระยะทาง ประชาชนมี
ถนนท่ี
สะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

รวม ......4......โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

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

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง

ซอมสราง
ถนนลาดยางพรอม
ขยายไหลทาง    
หมูที่ 7

เพ่ือปรับปรุง
ซอมสราง
ถนนลาดยาง
พรอมขยายไหล
ทาง หมูที7่

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 ระยะทางถนน ลดปญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน และมี
ถนนสําหรับ
สัญจรที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสราง
ถนน  คสล. เสนไป
วัด  หมูที่  7

เพ่ือกอสรางถนน 
 คสล. เสนไปวัด 
 หมูที่  7

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 ระยะทางถนน มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําแบบมีบอ
พัก หมูที่ 7 (เสน 
กลางบาน)

เพ่ือกอสรางราง
ระบายน้ําแบบมี
บอพัก หมูที่ 7 
(เสน กลางบาน)

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250000 0 ระยะทาง ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

4 โครงการกอสราง
ขยายเขตไฟฟาสอง
สวาง  หมูที่ 7

เพ่ือกอสรางขยาย
เขตไฟฟาสอง
สวาง  หมูที่ 7

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 125,000 จํานวนไฟฟา
ที่ขยายเขต

ประชาชนมี
แสงสวางทั่วถึง

กองชาง

5 โครงการขยายทอ
เมนประปา  หมูที่ 7

เพ่ือขยายทอเมน
ประปา  หมูที่ 7

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 125,000 จํานวน
ระบบประปา

ประชาชนมี
น้ําใชอยาง
เพียงพอ

กองชาง

รวม ......5......โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรเสนดง
ดาล หวยเตย      
หมูที่  12

เพ่ือการปรับปรุง
ถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรเสน
ดงดาล หวยเตย  
    หมูที่  12

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 ระยะทางถนน ลดปญหา
อุบัติเหตุทาง
ถนน และมี
ถนนสําหรับ
สัญจรที่
สะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสราง
ถนน  คสล. เสนขาง
วัด  หมูที่ 12

เพ่ือกอสรางถนน 
 คสล. เสนขางวัด
  หมูที่ 12

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 ระยะทางถนน มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

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



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําแบบมีบอ
พัก หมูที่ 12 (เสน 
กลางบาน)

เพ่ือกอสรางราง
ระบายน้ําแบบมี
บอพัก หมูที่ 12 
(เสน กลางบาน)

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250000 0 ระยะทาง ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่า- สูง 
พรอมหมอแปลง
ไฟฟา  หมูที่ 12

เพ่ือกอสรางขยาย
เขตไฟฟาแรงตํ่า-
 สูง พรอมหมอ
แปลงไฟฟา  หมู
ที่ 12

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 จํานวนไฟฟา
ที่ขยายเขต

ประชาชนมี
แสงสวางทั่วถึง

กองชาง

รวม ......4......โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสราง

ศาลาพักศพบานดง
เย็น หมูที่  6

เพ่ือกอสราง
ศาลาพักศพบาน
ดงเย็น หมูที่  6 
และสงเสริม
สนับสนุนงานฌา
ปนสถานสําหรับ
ประชาชน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 จํานวน
โครงการ

ประชาชนมี
สถานที่
สําหรับจัด
งานฌาปน
สถานเปน
ประโยชนตอ
ประชาชชน
โดยสวนรวม

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน  
คสล. เสนทางเขาเมณรุ
 พรอมเทพื้นรอบเมณรุ
วัดปาดงเย็น  หมูที่ 6

เพื่อกอสรางถนน  
คสล. เสนทางเขาวัด
 พรอมเทพื้นรอบ
เมณรุวัดปาดงเย็น

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 ระยะทางถนน มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกอสราง

ถนน  คสล. หมูที่ 6
เพ่ือกอสรางถนน 
 คสล. หมูที่ 6

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250000 0 ระยะทาง ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง 
ประชาชนมี
ถนนที่ใชสัญจร
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

4 โครงการติดต้ังไฟฟา
สองสวางภายใน
ชุมชน    หมูที่ 6

เพ่ือติดต้ังไฟฟา
สองสวางภายใน
ชุมชน   หมูที่ 6

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 จํานวนไฟฟา
ที่ขยายเขต

ประชาชนมี
แสงสวางทั่วถึง

กองชาง

รวม ......4......โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซอมสราง  

ถนน  คสล. (ซอยขาง
ปมน้ํามัน)   หมูที่  8

เพื่อซอมสราง  ถนน
  คสล.   หมูที่  8

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 ระยะทาง มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน  
ลูกรังคูขนาน  หมูที่ 8

เพื่อกอสรางถนน  
ลูกรังคูขนาน  หมูที่
 8

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 ระยะทางถนน มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟาสองสวาง  หมูที่ 8

เพื่อขยายเขตไฟฟา
สองสวาง  หมูที่ 8

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250000 0 ระยะทาง ประชาชนมีแสง
สวางทั่วถึง

กองชาง

4 โครงการรางระบายน้ํา
แบบมีฝาปด    หมูที่ 8

เพื่อกอสรางราง
ระบายน้ําแบบมีฝา
ปดหมูที่ 8

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 ระยะทาง
หรือความยาว

ลดปญหาน้ํา
ทวมขังในชุมชน

กองชาง

รวม ......4......โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซอมสราง  

ถนน  คสล. (เสน
โพนสวาง-ดงเย็น)   
หมูที่  9

เพ่ือซอมสราง  
ถนน  คสล. (เสน
โพนสวาง-ดงเย็น)
   หมูที่  9

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 ระยะทาง มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศาลากลาง
หมูบาน(ศาลา
อเนกประสงค)   
หมูที่ 9

เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมศาลา
กลางหมูบาน(  
หมูที่ 9

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 จํานวน
โครงการ

ประชาชนมี
สถานที่ใชทํา
กิจกรรม
รวมกันที่เปน
ประโยชนตอ
ชุมชน

กองชาง

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

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

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการขยาย

ประปาหมูบาน  
พรอมหอถัง หมูที่ 9

เพ่ือขยายเขต
ประปาหมูบาน 
หมูที่ 9

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250000 0 ระยะทาง ประชาชนมี
น้ําใชอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงตํ่า  หมูที่ 9

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาสองสวาง  
หมูที่ 9

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 ระยะทาง
หรือความยาว

ประชาชนมี
ไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

รวม ......4......โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง

ถนนลูกรังคูขนาน  
หมูที่  ๑๑

เพ่ือปรับปรุง
ถนนลูกรังคูขนาน
  หมูที่  ๑๑

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 ระยะทาง มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการปรับปรุง
ซอมสรางถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร หมูที่
 ๑๑

เพ่ือปรับปรุง
ซอมสรางถนน
ลูกรังเพ่ือ
การเกษตร หมูที่
 ๑๑

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 ระยะทาง มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูที่ ๑๑

เพ่ือกอสรางถนน
 คสล. หมูที่ ๑๑

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250000 0 ระยะทาง ประชาชน
มีถถใชอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)

งบประมาณและท่ีผานมา ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ําแบบมีฝา
ปด  หมูที่ ๑๑

เพ่ือกอสรางราง
ระบายน้ําแบบมี
ฝาปดหมูที่ ๑๑

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 ระยะทาง
หรือความยาว

ลดปญหาน้ํา
ทวมขัง

กองชาง

รวม ......4......โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

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

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนลูกรัง 
 หมูที่  ๕

เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมถนน
ลูกรัง หมูที่  ๕

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

250,000 0 0 0 ระยะทาง มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

2 โครงการปรับปรุง
ซอมสรางถนนลูกรัง
รอบหนองคอน  หมู
ที่ ๕

เพ่ือปรับปรุง
ซอมสรางถนน
ลูกรัง หมูที่ ๕ 
บริเวณรอบ
หนองคอน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 250,000 0 0 ระยะทาง มีถนนที่ใช
สัญจรสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการกอสราง
ถนน คสล. หมูที่ ๕

เพ่ือกอสรางถนน
 คสล. หมูที่ ๕ 
เสนหลังวัดหนอง
คอน

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 250000 0 ระยะทาง ประชาชนมี
ถนนใชอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

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

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนน  คสล.
  หมูที่ ๕

เพ่ือปรับปรุง
ซอมแซมถนน  
คสล.  หมูที่ ๕

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

0 0 0 250,000 ระยะทาง
หรือความยาว

ประชาชนมี
ถนนใชอยาง
ปลอดภัย

กองชาง

รวม ......4......โครงการ 250,000 250,000 250,000 250,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.  2561-2564)
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ



แบบ ผ.01

ก.       ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การคา การลงทุน การทองเท่ียวและการบริการมุงสูประชาคมอาเซียน
ข.       ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ
1.  ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสราง

อาคารอเนกประสงค
เพ่ือกอสราง
อาคาร
อเนกประสงค
อบต.โพนแพง

รายละเอียดตาม
แบบแปลนอบต.
โพนแพง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 % ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

มีอาคาร
อเนกประสงค
ที่ใชสําหรับ
ทํากิจกรรม
รวมกันใน
ชุมชนและ
ของ อบต.
โพนแพง

กองชาง

รวม ......1.....โครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

หมายเหตุ 1.  แบบ ผ.01  เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย

           2.    แบบ ผ.01  ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07

2.  บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

(ชื่อ อปท.)   องคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  อําเภอรัตนวาป  จังหวัดหนองคาย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค งบประมาณและท่ีผานมา


