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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

เรื่อง ให้ใช้แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 
………………………………………………………………… 

                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(ฉบับที่ 3 )พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๒๖ การจัดท าแผนการด าเนินงาน เมื่อคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บรหิารทอ้งถ่ิน ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี ้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน นั้น 

                    บัดน้ี องค์การบรหิารส่วนต าบลโพนแพง  ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบเรียบร้อยแล้ว 
เพื่อใหก้ารจัดท าแผนการด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย ถูกต้อง อาศัยอ านาจตามข้อ ๒๖ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 องค์การ
บรหิารส่วนต าบลโพนแพง   จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ 2564 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ท้ายประกาศนี้ 
                    
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  12 เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕63 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. บทน า  
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3 )
พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12 ก าหนดให้องค์การบรหิารส่วนต าบล จัดท าแผนด าเนินงานให้แล้ว เสร็จภายในสามสบิวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่
ต้องด าเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในป ีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผน
ด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้รหิารท้องถ่ิน ส าหรบัแผนการด าเนินงานน้ัน มีจุดมุง่หมายเพือ่แสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกจิกรรมการพฒันาที่ด าเนนิการจริงทัง้หมด ในพื้นที่ขององค์การบรหิารส่วนต าบล 
ประจ าปงีบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางการด าเนินงานในป ีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการม ีประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน 
และจ าแนกรายละเอียดตา่งๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  

2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจรงิทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  
2. เพื่อท าให้แนวทางการด าเนินงานในปงีบประมาณนั้น ใหม้ีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  
3. เพื่อให้องค์การบรหิารส่วนต าบล มีการประสานและบรูณาการการท างานกบัส่วนราชการและ หน่วยงานอื่น ๆ  
4. เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิ่งข้ึน  
5. เป็นเครื่องมอืส าคัญในการบรหิารงานของผูบ้รหิารท้องถ่ิน เพื่อควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอย่าง 
เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ  

3. ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
     จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ 3 )
พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 26 และ ข้อ 12 ได้ก าหนดให้การจัดท าแผนด าเนินงาน ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมี
ข้ันตอนด าเนินการ ดังนี ้
1.คณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกจิและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล แล้วจัดท าแผนการด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  
2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พิจารณาร่างแผนการด าเนนิงาน แล้วเสนอต่อผูบ้รหิารทอ้งถ่ินประกาศ เป็น 
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน  
3.แผนด าเนินงานให้จัดท าเสรจ็ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีป่ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี/ รายจ่าย
เพิ่มเตมิ งบประมาณจากเงินสะสะสมหรือได้รบัแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรอืหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินงานในพื้นทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในปีงบประมาณนั้น  
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4. ประโยชน์ของแผนการด าเนนิงาน  
1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที ่องค์การ
บรหิารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณนั้น  
2. ท าให้แนวทางการด าเนินงานในป ีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัตงิานมากขึ้น  
3. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการประสาน และบรูณาการการท างานกบัหน่วยงานอื่น ๆ  
4. ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นป ีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากยิง่ข้ึน  
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ส่วนที ่2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนการด าเนนิงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  บทท่ี  2    
                                                                        บญัชีสรปุจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง    อ าเภอรตันวาปี    จังหวัดหนองคาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานไฟฟ้าและถนน 

 
16 

 
32.65 

 
3,682,000 

 
19.30 

กองช่าง 
อบต.โพนแพง 

รวม 16 32.65 3,682,000 19.30  
 

  

แบบ ผด.1 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพฒันา 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
   2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารทั่วไป 
   2.2 แผนงานงบกลาง   งานงบกลาง 
   2.3 แผนงานการศึกษาฯ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   2.4 แผนงานการศึกษาฯ  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
   2.5 แผนงานสาธารณสุข  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

1 
4 
3 
2 
10 

2.04 
8.16 
6.12 
4.08 
20.40 

20,000 
10,078,112 
1,015,300 
2,111,850 
766,000 

0.10 
52.85 
5.32 
11.07 
4.01 

 
ส านักปลัด, 

กองการศึกษาฯ 
อบต.โพนแพง 

รวม 20 40.81 13,991,262 73.37  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพฒันา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

 
 

 

 
 

  
 

ส านักปลัด    
อบต.โพนแพง 

  3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

 
3 

 
6.12 

 
160,000 

 
0.83 

 

รวม 3 6.12 160,000 0.83  
  

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพฒันา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
 4.1 แผนงานการเกษตร 
      งานส่งเสริมการเกษตร 

 
 
2 

 
 

4.08 

 
 

45,000 

 
 

0.23 

 
ส านักปลัด 

อบต.โพนแพง 

รวม 2 4.08 45,000 0.23  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพฒันา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  5.1 แผนงานสาธารณสุข 
       งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 
 
 
1 

 
 
 

2.04 

 
 
 

80,000 

 
 
 

0.41 

 
 

ส านักปลัด 
อบต.โพนแพง 

รวม 1 2.04 80,000 0.41  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพฒันา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ท้องถิ่น 
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพฒันา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี ๗.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ และรายได ้
แผนงานการศาสนาว ัฒนธรรมและน ันทนาก าร 
 งานก ีฬาแ ล ะน ันทนาก าร  

   7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        งานกีฬาและนันทนาการ  

 
 
1 

 
 

2.04 

 
 

120,000 

 
 

0.62 

 
 
กองการศึกษาฯ 

รวม 1 2.04 120,000 0.62  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แนวทางการพฒันา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 8  การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร แผนงานการศาสนาว ัฒนธ รรมและน ันทนาก าร  

 งานก ีฬาแ ล ะน ันทนาก าร  

  8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
       งานบริหารทั่วไป  

 
 
6 

 
 

12.24 

 
 

990,000 

 
 

5.19 

     ส านักปลัด, 
กองการศึกษาฯ,

กองช่าง 
รวม 6 12.24 990,000 5.19  

รวมท้ังสิ้น 49 100 19,068,262 100  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

 
บัญชีสรุปจ านวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 
จ านวน
ครุภัณฑ์  
ท่ีจัดซื้อ 

จ านวน 
งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

 ครุภัณฑ์ 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2. แผนงานการศึกษาฯ 
  3 แผนงานกเคหะและชุมชน 

 
3 
2 
3 

 
115,300 
19,600 
295,000 

 
           ส านักปลัด  

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

  
รวม 8 429,900  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

 
                                                                                    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                                                                     (ผด.2) 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  1.  เพื่อพฒันาเส้นทางการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ                 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 
(ถนนสายริมโขง) 

ปริมาณงานก่อสร้างขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 97 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 485 ตารางเมตร รายละเอียดแสดง
ตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและ
ราคา       

250,000 หมู่ที่            
1 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

           

 

2. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 
(ถนนสายริมโขง) 

ปริมาณงานขนาดผิวจราจรคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 24.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 98 
ตารางเมตร รายละเอียดแสดงตามแบบ
แสดงรายการปริมาณงานและราคา       

47,000 หมู่ที่ 
2  

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

3. โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 2  

ปริมาณงานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ า ขนาด 
Ø 0.40 เมตร จ านวน 143 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก คสล.ส าเร็จรูป ส าหรับท่อ Ø 0.40 เมตร 
จ านวน 13 บ่อ  รายละเอียดแสดงตามแบบ
แสดงรายการปริมาณงานและราคา       
 

203,000 หมู่ที่            
2 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                (ผด.2) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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
ลูกรังคู่ขนาน  หมู่ที่  3 
(ตามถนนสายหลัก)   

ปริมาณงานก่อสร้าง  ขนาดถนนลูกรังกว้าง
เฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 850 เมตร  
จ านวนลูกรังประมาณ 1,838 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดแสดงตามแบบแสดง
รายการปริมาณงานและราคา 

250,000 หมู่ที่            
3 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง หมู่ที่ 4  

  ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการ
ปริมาณงานและราคา 

238,500 หมู่ที่ 
4 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

6. โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
  

ปริมาณงาน วางท่อเมนประปา PVC ขนาด 
Ø 2" พร้อมอุปกรณ์ตามที่ก าหนด ระยะทาง
ประมาณ 87 เมตร รายละเอียดแสดงตาม
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 

11,500 หมู่ที่               
4 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

7. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังคู่ขนาน หมู่ที่ 5
   

(จุดที่ 1 หน้าวัดหนองคอน จุดที่ 2 ซอยบ้าน
เสมามิวสิค)  ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาด
ถนนกว้าง เฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 360  
เมตร จ านวนลูกรังประมาณ 917.45  
ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 ขนาดถนนกว้าง  
เฉลี่ย 4 เมตร ยาวประมาณ 320 เมตร 
จ านวนลูกรังประมาณ 917.45 ลูกบาศก์
เมตรรายละเอียดแสดงตามแบบแสดง
รายการปริมาณงานและราคา 

250,000 หมู่ที่               
5 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

8. โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่  6 (สายไป
หนองบัว)  

  ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 97 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 485 ตารางเมตรรายละเอียดแสดง
ตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 

250,000 หมู่ที่ 
6  

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

                                     
                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                (ผด.2) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

9. โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่ที่ 7(ถนนเส้น
กลางหมู่บ้าน)  

ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 97  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 485 ตารางเมตร  รายละเอียด
แสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงาน
และราคา      

250,000 หมู่ที่            
7 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

10. โครงการก่อสร้างราง  
ระบายน้ าแบบมีฝาปิด  
หมู่  8 (เส้นกลาง
หมู่บ้านต่อจากจุดเดิม)  

ปริมาณงานก่อสร้าง   ขนาดกว้าง
ภายใน 0.40 เมตร ยาว 175.60 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร รายละเอียดแสดงตาม
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 
       

250,000 หมู่ที่               
8 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

11.  โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. หมู่ที่9 (เส้นทาง
เชื่อมบ้านอาญา) 

ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 97 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 485 ตารางเมตร   รายละเอียดแสดง
ตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและ
ราคา          

250,000 หมู่ที่               
9 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

12.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 10  (เส้น
ข้างศาลากลางบ้าน) 

ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาดผิวจราจร
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 124.50  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 498 ตารางเมตร    รายละเอียด
แสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงาน
และราคา    

250,000 หมู่ที่               
10 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                (ผด.2) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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
ลูกรัง หมู่ที่ 11 
(ถนนสายสวนยา)  

ปริมาณงานก่อสร้าง  ขนาดถนนลูกรัง
กว้าง เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 500 เมตร จ านวน
ลูกรังประมาณ 1,709 ลูกบาศก์เมตร  
รายละเอียดแสดงตามแบบแสดงรายการ
ปริมาณงานและราคา       

250,000 หมู่ที่               
11 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

14. โครงการวางท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 12 
(เส้นข้างโรงเรียนบ้าน 
ดงดาล) 
                             
       
  

  ปริมาณงานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ า  
ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 182 ท่อน พร้
อมบ่อพัก คสล.ส าเร็จรูป ส าหรับท่อ Ø  
0.40 เมตร จ านวน 17 บ่อ  รายละเอียด
แสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงาน
และราคา       

250,000 หมู่ที่ 
12 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

15. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าหมู่ที่ 13 
(จากหน้าบ้านนางขันตี) 

ปริมาณงานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.40 เมตร จ านวน 182 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.ส าเร็จรูป ส าหรับท่อ Ø 
0.40 เมตร จ านวน 17 บ่อ  รายละเอียด
แสดงตามแบบแสดงรายการปริมาณงาน
และราคา       

250,000 หมู่ที่               
13 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

16. โครงการต่อเติมอาคาร
ส านักงาน 

ต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.โพน
แพง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
โพนแพง ก าหนด 

463,000 อบต. 
โพน
แพง 

กองช่าง
อบต. 

โพนแพง 

            

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 1 3,682,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

 
                                                                                                                                                                                                   (ผด.2) 

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ท่ี 2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  1.  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุด้านการเกษตร  2. การส่งเสริมอาชีพ  3.  เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน  4.  เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยว  
5. การพัฒนาด้านการศึกษา   6.  เพื่อสง่เสริมกิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ 7.  เพื่อให้ผูสู้งอายุ , ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือในการด ารงชีพ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบรหิารทั่วไป 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน   

8,000,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ    เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยความพิการ ที่ให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด    

1,880,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  แก่ผู้ป่วยเอดส์ ที่
แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัย  

48,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง  

20,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลัด             

                                                           รวม 20,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                         (ผด.2) 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. เงินส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธรณภัย
เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อน
เกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่า
ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดต่อ เป็นต้น   

150,112 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

                                                                 รวม 10,078,112  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

 
                                                                                                                                                                                                   (ผด.2) 
แผนงานการศึกษาฯ 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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.   โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ อบต.โพนแพง  
เช่นค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการค่ามหรสพ  การแสดง  
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องใน
การจัดงาน   

40,000 ต าบล 
โพน
แพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

2. โครงการจัดกิจกรรมวัน
รัฐพิธีส าคัญต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
รัฐพิธีที่ส าคัญต่างๆเช่นค่าป้าย ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

40,000 ต าบล 
โพน
แพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

3. ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 4 แห่ง และของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพง  จ านวน 5 โรงเรียน 
รวมจ านวนเด็กนักเรียนทั้งสิน 460 คนๆละ 
7.82 บาท จ านวน 260 วัน             

935,300 ต าบล 
โพน
แพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

                                                                 รวม 1,015,300  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                              (ผด.2) 
แผนงานการศึกษาฯ 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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.   โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ จ านวน 85 คน 

611,850 ต าบล 
โพน
แพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

2. อุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)  

อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพง จ านวน 5 โรงเรียน 375 
คนๆละ 20 บาท จ านวน 200 วัน 

1,500,000 ต าบล 
โพน
แพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

                                                                 รวม 2,111,850  

แผนงานสาธารณสุข 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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
ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย  

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลทั่วไปเพื่อ
ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง  

432,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

2. รายจ่ายเพื่อจ้างเหมา
บุคคลเพื่อปฏิบัติงานรับ
ซ้ือขยะ                

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานรับซ้ือขยะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนแพง 

84,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

3. โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อต่างๆ เช่นโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019, โรคไข้เลือดออก,โรคมือเท้า
ปาก ฯลฯ ในพื้นที่ต าบลโพนแพง 

100,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

                                                                                                                                                                                              (ผด.2) 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เช่นค่าป้าย ค่าจัดซ้ือ
เวชภัณฑ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้อง 

30,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

5. โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า                                                                      

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี               

3,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

6. โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการด าเนินโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น)   
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี เช่นค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
วัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น
และเก่ียวข้อง 

60,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

แผนงานสาธารณสุข                                                                                                                                                                     (ผด.2)                                                                                                                                                                                       
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน                                                               

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง 

20,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

8. โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่                                                                     

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการการด าเนินโครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง      

20,000 ต าบล 
โพน
แพง 

ส านักปลัด             

  9. อุดหนุนโครงการบริจาค
โลหิต 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับที่ท าการ
อ าเภอรัตนวาปี  เพื่อด าเนินโครงการบริจาค
โลหิต 

7,000 ที่ท า
การ

อ าเภอ 

ส านักปลัด             

10. สนับสนุนโครงการ
อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดหนองคาย เพื่อ
สงเคราะห์บรรเทาสา
ธารณภัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
กิจกรรมการกุศล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ (สนับสนุนโครงการ
อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อ
สงเคราะห์บรรเทาสาธารณภัย พัฒนา
คุณภาพชีวิต และกิจกรรมการกุศล) 

10,000 กาชาด
จังหวัด 

ส านักปลัด             

                                                                            รวม 766,000               

                                                  รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 13,991,262               
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

 
                                                                                                                                                                                                   (ผด.2) 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ท่ี  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  1. เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนการสร้างเข้มแข็งใหก้ับชุมชนและหมูบ่้าน  2.เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. เพื่อพัฒนา อปพร. ใหม้ีความพรอ้ม 
และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซักซ้อม
แผนเผชิญเหตุของ อบต.โพนแพง   เช่นค่า
ป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่าวัสดุ
ปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องในการจัดงาน   

20,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลัด             

2. โครงการฝึกทบทวน
อบรม อปพร. 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
ทบทวนอบรม อปพร. อบต.โพนแพง   เช่น
ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่ารับรอง ค่า
ชุด ค่าวัสดุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
จ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน   

100,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลัด             

3. อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหายา 
เสพติด       

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท าการ
อ าเภอรัตนวาปี ในการด าเนินโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติด)ในเขตพื้นที่ต าบลโพนแพง 

40,000 ที่ท าการ
อ าเภอ

รัตนวาปี 

ส านักปลัด             

                                                           รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 160,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

                                                                                                                                                                                                   (ผด.2) 
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ท่ี  4  การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   1. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น  2.  เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว 3. พัฒนาและส่งเสริมการอนรุักษ์พันธ์ุพืชต่างๆและมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เช่นค่าป้าย ค่าอาหาร ค่า
พันธ์ุพืช และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและ  
เก่ียวของในการจัดงาน    

20,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลัด             

2. อุดหนุนโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวชม
ปรากฏการณ์บั้งไฟ
พญานาค     

    เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอ
รัตนวาปี  เพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 

25,000 ที่ท าการ
อ าเภอ

รัตนวาปี 

ส านักปลัด             

                                                           รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 45,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

                                                                                                                                                                                                  (ผด.2) 
5.ภายใต้ยุทธศาสตร์ ท่ี 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   1.  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 

 
 
6.ภายใต้ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   1. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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
สนับสนุนธนาคารขยะ
ในชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการส่งเสริม
สนับสนุนธนาคารขยะในชุมชนหรือหมู่บ้าน
ในพื้นที่ต าบลโพนแพง เช่นค่าป้าย 
ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

80,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลัด             

                                                           รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 80,000  

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. 2564 
 

    

 
 

                                                                                                                                                                                                  (ผด.2) 
7.ภายใต้ยุทธศาสตร์ ท่ี 7  การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   1.  เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพร่างการแข็งแรง    2.  เพื่อสนบัสนุนการเล่นกีฬา  ห่างไกลยาเสพติด 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
แข่งขันกีฬาประชาชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนแพง  เช่นค่าชุดกีฬา 
ค่าจัดเตรียมสนามกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่า
รับรอง ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่า
ป้าย ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นและเก่ียวของในการ
จัดงาน 

120,000 ต าบล 
โพนแพง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

                                                           รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 120,000  
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

 
                                                                                                                                                                                                 (ผด.2) 
8.ภายใต้ยุทธศาสตร์ ท่ี 8  การพัฒนาด้านบริหารจัดการองค์กร 
  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   1.  เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย มีสุขภาพร่างการแข็งแรง    2.  เพื่อสนบัสนุนการเล่นกีฬา  ห่างไกลยาเสพติด 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารทั่วไป  

 
 

 
 
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามที่คณะกรรมการ การเลือกตั้งก าหนด 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอ่ืนๆ)                   

300,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลัด             

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ
  

      เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรที่ได้รับ
ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ   เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ 

290,000 ต าบล 
โพนแพง 

ทุกกอง             
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    

 
                                                                                                                                                                                                 (ผด.2) 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารทั่วไป  

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอ
รัตนวาปี  เพื่อด าเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี 

30,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลัด             

4. ค่าจ้างเหมาจัดท า
โครงการปรับปรุงข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
จัดท าโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ของ อบต.โพนแพง 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เช่น ค่าจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก  ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  ค่าจ้างเหมาคัดลอก
เอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง  ค่าวัสดุส านักงาน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง 

200,000 ต าบล 
โพนแพง 

กองคลัง             

5. รายจ่ายเพื่อจ้าง ศึกษา 
วิจัย ต่างๆ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ศึกษา วิจัย ต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง โดยถือ
ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560     

20,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลัด             

6. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพน
แพง                       

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ส าหรับผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
อบต. ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างของ อบต.โพน
แพง ผู้น าชุมชน หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

150,000 ต าบล 
โพนแพง 

ส านักปลัด             

                                                           รวมยุทธศาสตร์ที่ 8 990,000  
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                                                                   แผนการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
        1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที่ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 จัดซ้ือเครื่องถ่ายเอกสาร 
ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
จ านวน 2 เครื่อง                                     

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องถ่าย
เอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
50,000 บาท 

100,000 
 

ที่ท าการ
อบต. 

โพนแพง 

ส านักปลัด 
อบต. 

โพนแพง 

 
 

           

2 จัดซ้ือพัดลดติดผนัง ขนาดไม่
น้อยกว่า 16 น้ิว จ านวน 8 ตัว 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนัง 
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว 
จ านวน 8 ตัวๆละ1,700 บาท  

13,600 
 

ที่ท าการ
อบต. 

โพนแพง 

ส านักปลัด 
อบต. 

โพนแพง 

 
 

           

3 จัดซ้ือพัดลดตั้งพื้น ขนาดไม่
น้อยกว่า 16 น้ิว จ านวน 1 ตัว                                             

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมตั้งพื้น 
แบบปุ่มกด ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 
16 น้ิว จ านวน 1 ตัว เพื่อใช้ใน
ส านักงาน อบต.โพนแพง 

1,700 
 

ที่ท าการ
อบต. 

โพนแพง 

ส านักปลัด 
อบต. 

โพนแพง 

 
 

           

                                                       รวม 115,300  

 
                  2.แผนงานการศึกษาฯ        

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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. จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานส านักงาน (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว)    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 ที่ท าการ
อบต. 

โพนแพง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

           

5. จัดซ้ือเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า  (18 หน้า/นาที) 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง 

2,600 ที่ท าการ
อบต. 

โพนแพง 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

           

                                                       รวม 19,600  
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                          3. แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ พื้นที ่
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

6. จัดซื้อเครื่องสบูน้ า(แบบ
ซับเมอรส์) ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 แรงม้า จ านวน 5 
เครื่อง             

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ า(แบบซับเมอรส์) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด จ านวน 
5 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 
35,000  

175,000        ที่ท าการ 
อบต. 

กองช่าง 
อบต. 

โพนแพง 

            

7. จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า(แบบซับ
เมอร์ส) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 
แรงม้า จ านวน 2 เคร่ือง             

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
(แบบซับเมอร์ส) ขนาดสบูน้ าได้ 
450 ลิตรต่อนาที พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด จ านวน 2 เคร่ือง  ราคา
เคร่ืองละ 38,000 บาท    

76,000        ที่ท าการ 
อบต. 

กองช่าง 
อบต. 

โพนแพง 

            

8. จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า(แบบหอย
โข่ง) พร้อมอุปกรณ์ครบชดุ  
จ านวน 4 เคร่ือง             

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ า
(แบบหอยโขง่)มอเตอร์ไฟฟ้า 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  จ านวน 4 
เคร่ือง    ราคาเคร่ืองละ 11,000 
บาท 

44,000        ที่ท าการ 
อบต. 

กองช่าง 
อบต. 

โพนแพง 

            

                                                       รวม 295,000  

                                                       รวมทั้งสิ้น 429,900  

 


