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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

........................................ 
 
  ด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีมติเห็นชอบร่างแผน
ดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  เมื่อวันท่ี  27 กันยายน  ๒๕64  นั้น  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง   จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕65  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  ๑  ตุลาคม ๒๕64  เป็นต้นไป  ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ท่ี 2)พ.ศ.2559 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26(2) เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดย
เปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕64 
 
  
 
                                                        (นายกฤช   เมธาประดิษฐสกุล) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามกำหนดระยะเวลา จำเป็นท่ีจะต้องมีการวางแผนเพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและ
สอดคล้องกับงบประมาณ ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองขึ้น สำหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแผน
ดำเนินงานนี้ ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินงานในพื้นท่ี
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นอกจากนี้แผนดำเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือสำหรับ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย  

  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนดำเนินงานฉบับนี้ จะ เป็น
ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อ
สนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 

กันยายน  2564 
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บทน ำ 
ส่วนท่ี 1 



ส่วนท่ี 1 
1.1 บทนำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย    
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ  
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะพื้นฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาก 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนท่ีกำหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
เช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี   เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุดท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว2931  ลงวันท่ี ๑5 พฤษภาคม 
๒๕62  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพนทอง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง   จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ.25๖5 ตามรูปแบบท่ีกำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖5 ขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ท่ีได้รับการอนุมัติ
ให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖5  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณา
การ การทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมท้ังการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้น 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มุ่งหวังว่ าแผน
ดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความ
ซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
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 2. แผนการดำเนินงาน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 
     3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
     3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
     3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ 
(ถ้ามี) 
     3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ 
ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีมีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
     3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นท่ี 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงาน
ตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ
ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีดำเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการดำเนินงาน  ให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
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หน่วยงานอ่ืน 
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

ประกาศใช้ 

เสนอร่างแผนการดำเนนิงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่าง ฯ ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
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ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน  
  แผนดำเนินงาน ต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันท่ีต้ังงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้น ท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลใน
ปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำแผนดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน เป็น
อำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
  “การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
   

แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน  
  แผนดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ 
ดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน
และการประเมินผล  ดังนั้นแผนดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้  
  1. เป็นแผน ท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ   
  2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว   
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการ   
                        ดำเนินงานจริง   
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครอง  
                        ส่วนท้องถิ่น  
 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน  
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีจะมีการดำเนินการจริงในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ท่ีหน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ี โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ/หรือ
กิ่งอำเภอแบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนดำเนินงาน โดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 บทนำ 
  ส่วนท่ี 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนดำเนินงานของ(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตำบล....) ประจำปี...... เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 

ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงาน 
  1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน โดยใช้แผนดำเนินงาน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและ
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 
  3. ทำให้การพัฒนาในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
  4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการกิจกรรม หรือมี
โครงการพัฒนาอะไรในพื้นท่ีบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
  5. เป็นการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
  6. การจัดทำแผนดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกชัดเจน
มากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชโีครงการ 
สว่นที ่2 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ ของงบประมำณท้ังหมด

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 11 14.67 4,647,700 29.23 กองช่าง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 34 45.33 9,662,489 60.77 ส้านักปลัด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา 3 4.00 70,000 0.44 ส้านักปลัด
    ความสงบเรียบร้อย
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 1 1.33 30,000 0.19 ส้านักปลัด
    และการท่องเท่ียว
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ 21 28.00 1,327,310 8.35 ส้านักปลัด

    ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 5 6.67 163,000 1.03 ส้านักปลัด
    และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รวม 75 100.00 15,900,499 100.00
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งบหน้ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทอง  อ ำเภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร

แบบ ผด.01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ ของงบประมำณท้ังหมด

1.  ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน/กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.33 20,000 0.13 กองช่าง

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 13.33 4,627,700 29.10 กองช่าง

รวม 11 14.67 4,647,700 29.23
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต
     2.1 แผนงานการศึกษา 4 5.33 1,026,289 6.45 ส้านักปลัด

     2.2 แผนงานการสาธารณสุข 12 16.00 295,000 1.86 ส้านักปลัด

     2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 12.00 325,000 2.04 ส้านักปลัด

     2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.33 50,000 0.31 ส้านักปลัด

     2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 6.67 25,000 0.16 ส้านักปลัด

     2.6 แผนงานงบกลาง 3 4.00 7,941,200 49.94 ส้านักปลัด

รวม 34 45.33 9,662,489 60.77
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม
     และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 4.00 70,000 0.44 ส้านักปลัด

รวม 3 4.00 70,000 0.44
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บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทอง  อ ำเภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ ของงบประมำณท้ังหมด

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน
     พำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว
     4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1.33 30,000 0.19 ส้านักปลัด

รวม 1 1.33 30,000 0.19
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์
     ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม
     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 16.00 625,000 3.93 ส้านักปลัด

     5.2 แผนงานการเกษตร 3 4.00 35,000 0.22 ส้านักปลัด

     5.3 แผนงานงบกลาง 5 6.67 606,310 3.81 ส้านักปลัด

รวม 20 26.67 1,266,310 7.96
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรมจำรีตประเพณี
     และภูมิปัญญำท้องถ่ิน
     6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 6.67 163,000 1.03 ส้านักปลัด

รวม 5 6.67 163,000 1.03
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร



จ ำนวนครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ
ท่ีด ำเนินกำร ของครุภัณฑ์ท้ังหมด งบประมำณ ของงบประมำณท้ังหมด

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์
     ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม
     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 2.67 19,000 0.12 ส้านักปลัด

     5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.67 42,000 0.26 ส้านักปลัด

รวม 4 5.33 61,000 0.38

9

บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมำณ 
แผนด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทอง  อ ำเภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยด ำเนินกำร



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

แผนงานเคหะและชุมชน

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 20,000 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 7 กองช่าง

สาธารณะ หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต้าบลโพนทอง  อ้าเภอบ้านหม่ี  จังหวัลพบุรี

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

สถำนท่ีด ำเนินกำร

แบบ ผด.02



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้ำน 131,100 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 นำงสมหมำย ช้อนแก้ว และบ้ำนนำงสำวเพ็ญศรี  กนกงำม ต าบลโพนทอง

 ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 65.00 เมตร หนำเฉล่ีย

0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ  195.00

ตารางเมตร (ตามแบบท่ีอบต.โพนทอง ก าหนด)

2 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสัลท์ติก เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 433,400 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 กองช่าง

คอนกรีต สำยทำง ลบ.ถ. 93-031 บ้ำนนำงบังอร  หมูน้อย ถึงบริเวณบ้ำนปลัดมณฑล ต าบลโพนทอง

หมู่ท่ี 1 เมืองแก้ว ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 280.00 เมตร

 หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ

 1,120.00 ตำรำงเมตร (ตำมแบบท่ี อบต.โพนทองก ำหนด)

3 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 296,300 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 2 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บริเวณบ้ำนนำงนัยนำ  กนกงำม ถึงบริเวณหลังโรงเรียน ต าบลโพนทอง

วัดทุ่งทะเลหญ้ำ ขนำดกว้ำง 0.540เมตร ยำว 112.00

เมตร (ตำมแบบท่ี อบต.โพนทอง ก ำหนด)

4 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 626,600 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 3 กองช่าง

คอนกรีต สำยทำง ลบ.ถ.93-001 สะพำน คสล.วัดทุ่งทะเลหญ้ำ ถึงบริเวณบ้ำนนำงฟองสมุทร ต าบลโพนทอง

หมู่ท่ี 3 ม่ังมี ช่วงท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 396.00 

เมตร หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ

1,584 ตำรำงเมตร
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รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงกำร / กิจกรรม



ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ช่วงท่ี 2 ผิวจรำจรกว้ำง 3.50 เมตร ยำว 10.00 เมตร

หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ

35.00 ตำรำงเมตร

รวมระยะทำงด ำเนินกำร 406.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ผิวจรำจรรวมกันไม่น้อยกว่ำ 1,619.00 เมตร  

(ตำมแบบท่ี อบต.โพนทอง ก ำหนด)

5 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 314,800 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บริเวณบ้ำนนำยละม่อม  ลำยน้ ำเงิน ถึงบ้ำนนำงสำว ต าบลโพนทอง

วิไลลักษณ์  ชำติเจริญ  ขนำดกว้ำง 0.54 เมตร 

ยำว 118.00 เมตร (ตำมแบบท่ี อบต.โพนทอง ก ำหนด)

6 โครงกำรลอกก ำจัดขยะและวัชพืช เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำลอกก ำจัดขยะและวัชพืชคลองระบำยน้ ำ 19,500 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 4 กองช่าง

คลองระบำยน้ ำ หมู่ท่ี 4 ช่วงท่ี 1 บริเวณสะพำน คสล.หลังวัดบ้ำนหม่ีใหญ่ ถึงบริเวณ ต าบลโพนทอง

บ้ำนนำยชุ้น  มินทบุญ และบ้ำนนำงละเอียด  จันยมิตร

ช่วงท่ี 2 บริเวณคลองดำดคอนกรีตจำกถนนชอบสระน้ ำ

วัดทุ่งทะเลหญ้ำ ถึงบ้ำนนำงกัลยำ  วงษ์ทอง

(ตำมแบบท่ี อบต.โพนทอง ก ำหนด)

7 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ 256,200 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 5 กองช่าง

คอนกรีต สำยทำง ลบ.ถ.93-015 บ้ำนนำงสุทำทิพย์  วงษืเล้ียง ถึงหน้ำ อบต.โพนทอง ต าบลโพนทอง

หมู่ท่ี 5 ช่วงท่ี 1 ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 65.00 เมตร 

หนำล่ีย 0.05 เมตร  หรือพ้ืนท่ีผิวจรำรไม่น้อยกว่ำ 
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โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

260.00  ตำรำงเมตร

ช่วงท่ี 2 ผิวจรำจรกว้ำง 3.00 เมตร ยำว  134.00 เมตร

หนำเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยก่ำ 

402.00 ตำรำงเมตร

(ตำมแบบท่ี อบต.โพนทอง ก ำหนด)

8 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมสร้ำงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำย 1,127,000 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 6 กองช่าง

เสริมเหล็ก สำยคันคลองส่งน้ ำ 14 คันคลองส่งน้ ำ 14 ขวำ (ฝ่ังซ้ำย) บริเวณสะพำน คสล.ข้ำง ต าบลโพนทอง

ขวำ(ฝ่ังซ้ำย) หมู่ท่ี 6 สนำมกีฬำเทศบำล ถึงบริเวณถนน คสล.เดิม ผิวจรำจรกว้ำง

4.00 เมตร ยำว 406.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร

ไหล่ทำงล๔กรังกว้ำงข้ำงละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจร

ไม่น้อยกว่ำ 1,624.00 ตำรำงเมตร 

(ตำมแบบท่ี อบต.โพนทอง ก ำหนด)

9 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ำยเป็ค่ซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวำงท่อ 1,103,600 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 7 กองช่าง

เสริมเหล็ก พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ ระบำยน้ ำ คสล. 1.00 เมตร และบ่อพัก บริเวณหน้ำห้อง ต าบลโพนทอง

คสล.1.00 เมตร และบ่อพัก เช่ำซอยข้ำงส ำนักงำนประปำ ผิวจรำจร กว้ำง 5.00 เมตร

สำยทำง ลบ.ถ.93-011 หมู่ท่ี 7 ยำว 100.00 เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร ไหล่ทำงลูกรัง

กว้ำงข้ำงละ 0.20 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ

500.00 ตำรำงเมตร พร้อมวำงท่อระบำยน้ ำ คสล. 1.00

เมตร และบ่อพัก คสล.จ ำนวน 5 บ่อ 

(ตำมแบบท่ี อบต.โพนทอง ก ำหนด)
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โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กต ำบลโพนทอง 319,200 บริเวณพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 7 ส านักปลัด

ต ำบลโพนทอง (ตำมแบบท่ี อบต.โพนทอง ก ำหนด) ต าบลโพนทอง

14

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำสนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำ 225,755 ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี ส ำนักปลัด

กำรบริหำรสถำนศึกษำ รำยละเอียด ดังน้ี
1. ค่ำใช่จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
2. ค่ำหนังสือเรียน
3. ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
4. ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน
5. ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
6. ค่ำอำหำรกลำงวัน

2 ค่ำอำหำรเสริม(นม) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออำหำรเสริม(นม)ให้กับเด็ก 275,934 ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี ส ำนักปลัด
รร.วัดบ้ำนหม่ีใหญ่

3 อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 474,600 รร.วัดบ้ำนหม่ีใหญ่ ส ำนักปลัด
ส ำหรับเด็กนักเรียน ส ำหรับเด็กนักเรียน

4 โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรทัศนศึกษำแหล่ง 50,000 นอกพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
นอกสถำนท่ี เรียนรู้นอกสถำนท่ีของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

15

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัลพบุรี

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



แผนงานสาธารณสุข
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรรณรงค์ป้องกัน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกัน 50,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก ในเขตต ำบลโพนทอง

2 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำรเฝ้ำระวังและ 40,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
อสม.ต ำบลโพนทอง ป้องกันควบคุมโรคในท้องถ่ิน

 
3 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรค 30,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

(ขับเคล่ือนโครงกำรฯ) พิษสุนัขบ้ำ ในเขตต ำบลโพนทอง ภำยใต้โครงกำรสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์
ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสรำงควัฒนวรขัตติย
รำชนำรี

4 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรค 5,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
คนปลอดภัยฯ (ส ำรวจข้อมูล พิษสุนัขบ้ำ ในเขตต ำบลโพนทอง ภำยใต้โครงกำรสัตว์
จ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์) ปลอดโรค คนปลอดภัย ตำมพระปณิธำน ศำสตรำจำรย์

ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรมพระศรีสรำงควัฒนวรขัตติย
รำชนำรี
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร



ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรอบรมหลักสูตรกำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกกอบรมหลักสูตรกำร 30,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

สุขำภิบำลอำหำรส ำหรับผู้ประกอบ สุขำภิบำลอำหำรส ำหรับผู้ประกอบกิจกำรหรือผู้สัมผัส

กิจกำรและผู้สัมผัสอำหำรด้ำน อำหำร

อำหำร

6 อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนว 20,000 หมู่ท่ี 1 ส ำนักปลัด

แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน ทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ท่ี 1 ต ำบลโพนทอง

สำธำรณสุข หมู่ท่ี 1 

7 อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนว 20,000 หมู่ท่ี 2 ส ำนักปลัด

แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน ทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ท่ี 2 ต ำบลโพนทอง

สำธำรณสุข หมู่ท่ี 2

8 อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนว 20,000 หมู่ท่ี 3 ส ำนักปลัด

แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน ทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ท่ี 3 ต ำบลโพนทอง

สำธำรณสุข หมู่ท่ี 3

9 อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนว 20,000 หมู่ท่ี 4 ส ำนักปลัด

แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน ทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ท่ี 3 ต ำบลโพนทอง

สำธำรณสุข หมู่ท่ี 4
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โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนว 20,000 หมู่ท่ี 5 ส ำนักปลัด
แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน ทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ท่ี 1 ต ำบลโพนทอง
สำธำรณสุข หมู่ท่ี 5 

11 อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนว 20,000 หมู่ท่ี 6 ส ำนักปลัด
แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน ทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ท่ี 1 ต ำบลโพนทอง
สำธำรณสุข หมู่ท่ี 6 

12 อุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแนว 20,000 หมู่ท่ี 7 ส ำนักปลัด
แนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน ทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข หมู่ท่ี 2 ต ำบลโพนทอง
สำธำรณสุข หมู่ท่ี 7
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พ.ศ.2565
โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร

พ.ศ.2564



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรส่งสริมกลุ่มอำชีพต ำบล เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร 30,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

โพนทอง ส่งเสริมกลุ่มอำชีพต ำบลโพนทอง
 

2 โครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด 30,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
ตำมนโยบำยรัฐบำล

3 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 30,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ/ผู้พิกำร/ ให้ควำมรู้และพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกำส ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกำส

4 โครงกำรโรงเรียนผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรโรงเรียน 100,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
ต ำบลโพนทอง ผู้สูงอำยุต ำบลโพนทอง

5 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำ 45,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ อำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อย
ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส โอกำส

6 โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไข 20,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
กำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ปัญหำกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

7 โครงกำรพัฒนำศักยภำพบทบำท เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 20,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
สตรีและยุติควำมรุนแรงใน บทบำทสตรีและยุติควำมรุนแรงในครอบครัว
ครอบครัวต ำบลโพนทอง  
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โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรรณรงค์ลดปริมำณและ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ลดปริมำณ 30,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

คัดแยกขขะอินทรีย์หรือขยะเปียก และคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในชุมชน
ในชุมชน
 

9 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและแก้ไข 20,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
บ้ำนหม่ีตำมโครงกำรป้องกันและ ปัญหำยำเสพติดของศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดอ ำเภอ ยำเสพติด(ศตส.อ.)
บ้ำนหม่ี

20

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรซ่อมแซมบ้ำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมบ้ำน 50,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

ผู้ยำกไร้/ผู้ด้อยโอกำส ผู้ยำกไร้/ผู้ด้อยโอกำส

21

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงาการศาสนา วัฒนธรมและนันทนาการ
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรจัดงำนวันเด็ก เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเด็ก 5,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

แห่งชำติ แห่งชำติ
 

2 โครงกำรฝึกอบรมกีฬำ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอบรมกีฬำให้แก่เยำวชน 5,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
ต้ำนยำเสพติดภำคฤดูร้อน ในช่วงปิดภำคเรียน

3 โครงกำรแข่งขันกีฬำโพนทอง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 5,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
ต้ำนยำเสพติด ของ อบต.

4 โครงกำรค่ำยคุณธรรมวัยใส เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรค่ำยคุณธรรมวัยใส 5,000 ในและนอกต ำบล ส ำนักปลัด
ต้ำนภัยยำเสพติด ต้ำนภันยำเสพติด  

5 โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร 5,000 ในและนอกต ำบล ส ำนักปลัด
กำรแข่งขันกีฬำ แข่งขันกีฬำ  

22

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงานงบกลาง

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ 6,800,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

2 เบ้ียยังชีพผู้พิกำร เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเบ้ียยังชีพให้กับผู้พิกำร 1,111,200 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ำยเป็นเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ 30,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

23

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรป้องกันและลด เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและ 10,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล ลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล

 

2 โครงกำรฝึกอบรม อปพร. เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและทบทวน 10,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

กำรฝึกปฏิบัติงำนของอำสำสมัครป้องกันภัย

ฝ่ำยพลเรือนของต ำบลโพนทอง

3 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิต เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติ 50,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
อำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กำร กำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

บริหำรส่วนต ำบลโพนทอง

24

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัลพบุรี

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรจัดงำนประเพณีแข่งเรือยำว 30,000 อ ำเภอบ้ำนหม่ี ส ำนักปลัด

บ้ำนหม่ีตำมโครงกำรจัดงำนประเพณี และของดีบ้ำนหม่ี ให้กับอ ำเภอบ้ำนหม่ี

แข่งเรือยำวและของดีบ้ำนหม่ี

25

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัลพบุรี

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรจัดงำนรัฐพิธี เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี 60,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

เช่น กำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ

2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 200,000 ในและนอกพ้ืนท่ี ส ำนักปลัด
และสัมมนำ ของผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ พนักงำนส่วนต ำบล ต ำบลโพนทอง

และพนักงำนจ้ำง

3 โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังผู้บริหำร เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรผู้บริหำรท้องถ่ินและ 200,000 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด
ท้องถ่ินและสมำชิกสภำท้องถ่ิน สมำชิกสภำท้องถ่ิน 

 

4 โครงกำรจัดงำนวันท้องถ่ินไทย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร 20,000 อ ำเภอบ้ำนหม่ี ส ำนักปลัด
จัดงำนวันท้องถ่ินไทย 

5 โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรฝึกอบรม 20,000 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด
จริยธรรม ของพนักงำนและลูกจ้ำง ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของพนักงำนและลูกจ้ำง 

6 โครงกำร Big Cleaning Day เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร Big Cleaning Day 10,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

26

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัลพบุรี

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรวัดประชำรัฐสร้ำงสุขฯ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวัดประชำรัฐสร้ำงสุข: 10,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

พัฒนำวัดตำมแนวทำง 5 ส.ท่ีทุกส่วนมีส่วนร่วม

8 ทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำและ เพ่ือจ่ำยเป็นทุนกำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำและกำรให้ 50,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
กำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน ควำมช่วยเหลือนักเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

โพนทอง

9 ค่ำจ้ำงปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจัย เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือศึกษำ วิจัย 5,000 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด
ประเมินผลหรือพัฒนำระบบ ประเมินผลหรือพัฒนำระบบ

10 อุดหนุนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ 20,000 อ ำเภอบ้ำนหม่ี ส ำนักปลัด
กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำร กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือ
ร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนของ ประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(สถำนท่ีกลำง)
องค์กรปกครองส่วท้องถ่ิน(สถำนท่ี อ ำเภอบ้ำนหม่ี(ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน
กลำง)อ ำเภอบ้ำนหม่ี(ส ำนักงำน อ ำเภอบ้ำนหม่ี)ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนดึง
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ินอ ำเภอ  
บ้ำนหม่ี)

11 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสนับสนุนกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ 10,000 อ ำเภอบ้ำนหม่ี ส ำนักปลัด
บ้ำนหม่ีตำมโครงกำรจัดงำน ของท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอบ้ำนหม่ี
เฉลิมพระเกียรติฯ  

27

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร

8.



ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (บำท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงกำรบูรณำกำรจัดท ำแผน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน 20,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
ชุมชนและแผนพัฒนำท้องถ่ิน  

28

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงานงบกลาง
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม 111,210 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด

พนักงำนจ้ำง

2 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ เพ่ือจ่ำยสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 298,800 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน(กบท.) ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน(กบท.)

3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด

4 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพ เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพ 86,300 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด
ในระดับท้องถ่ิน ในระดับท้องถ่ิน

5 โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำม เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือประชำชนท่ีประสบภัยพิบัติ 100,000 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด
อ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครอง ต่ำง ๆ ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส่วนท้องถ่ิน

29

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผนงานการเกษตร

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำร 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ิน เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร 1 อปท. 1 ถนน 10,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

ใส่ใจส่ิงแวดล้อม ท้องถ่ินใส่ใจส่ิงแวดล้อม

2 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จ พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ

พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี

พระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรม

รำชกุมำรี

3 โครงกำรอำสำสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรท้องถ่ินรักษ์โลก(อถล.) 20,000 ในและนอก ส ำนักปลัด

(อถล.) เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง
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โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (บำท) รับผิดชอบ 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 โครงกำรจัดงำนอนุรักษ์ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำน 20,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

2 โครงกำรจัดกิจกรรมวันส ำคัญ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัด 10,000 เขตพ้ืนท่ีต ำบลโพนทอง ส ำนักปลัด
ทำงพระพุทธศำสนำ กิจกรรมวันส ำคัญทำงพระพุทธศำนำ

3 โครงกำรผู้สูงอำยุสุขใจท ำบุญ เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรผู้สูงอำยุ 100,000 ในและนอกเขตพ้ืนท่ี ส ำนักปลัด
ไหว้พระ สุขใจท ำบุญไหว้พระ 

4 อุดหนุนกำรจัดงำนแผ่นดิน เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอ 5,000 อ ำเภอบ้ำนหม่ี ส ำนักปลัด
สมเด็จพระนำรำยณ์ บ้ำนหม่ี ในกำรจัดงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์

มหำรำช

5 อุดหนุนกำรจัดงำนแผ่นดิน เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดลพบุรี ในกำร 28,000 จังหวัดลพบุรี ส ำนักปลัด
สมเด็จพระนำรำยณ์ จัดงำนแผ่นดินสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัลพบุรี

โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (บำท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์ส านักงาน
1 เคร่ืองท ำลำยเอกสำร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองท ำลำยเอกสำร  5,000 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด

 จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี
 - มีเฟืองใบมีดคัทเตอร์ท ำด้วยโลหะ สำมำรถท ำลำยแผ่น
   CD และบัตรเครดิตได้
 - สำมำรถท ำลำยเอกสำรแบบตัดละเอียด (Super Cross

   CutX
 - ขนำดกระดำษท่ีย่อยแล้ว 2/15 มม.
 - มีควำมจุตัวถังไม่น้อยกว่ำ 13 ลิตร
 - สำมำรถย่อยกระดำษได้ไม่น้อยกว่ำคร้ังละ 4 แผ่น
  (A4/70 แกรม)
 - มีระยะเวลำในกำรท ำงำนต่อเน่ืองไม่น้อยกว่ำ 5 นำที

 - ใช้กระแสไฟฟ้ำ AC220 โวลต์
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บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัลพบุรี

ประเภท / ครุภัณฑ์ รำยละเอียดครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1



ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน
ท่ี (บำท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

1 เคร่ือวพิมพ์บัตร เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บัตร PVC/CD/DVD 14,000 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด
 จ ำนวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี

 - เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 6 สี พร้อมติดต้ังถังหมึก
   พิมพ์
 - พิมพ์ภำพถ่ำยขนำด 4R ได้

 - ควำมเร็วกำรพิมพ์ขำวด ำ 37 แผ่น/นำที, สี 38 
   แผ่น/นำที
 - สำมำรถพิมพ์โดยตรงบนพ้ืนผิว CDs/DVDs ได้ 
   ไม่จ ำเป็นต้องติดฉลำกเพ่ิมเติม
 - รองรับกำรเช่ือมต่อ USB 2.0 และ Wi-Fi
 - 8;k,]tgvuofdkirb,rN 5760 x 1440 dpi

 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 120 แผ่น ใช้ได้กับ
   กระดำษ A4 , Letter , Legal และ Custom
 - บัตร PVC Card ไม่น้อยกว่ำ 100 ใบ
 - มีถำดส ำหรับพิมพ์บัตร PVC/CDs/DVDs จ ำนวน
   ไม่น้อยกว่ำ 1 ถำด
 - มีโปรแกรมส ำหรับพิมพ์บัตร PVC และเทมเพลท 
   พร้อมคู่มือกำรใช้งำน
 - มีกำรรับประกันสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หรือ 3,000
   แผ่น/นำที
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ประเภท / ครุภัณฑ์ รำยละเอียดครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล ำดับ งบประมำณ หน่วยงำน

ท่ี (บำท) รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ครุภัณฑ์การเกษตร  

1 เคร่ืองสูบน้ ำแรงดันสูง เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำแรงดันสูง 17,000 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด
จ ำนวน 1 เคร่ือง รำยละเอียดดังน้ี
 - เป็นเคร่ืองสูบน้ ำใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
   ลูกสูบเดียวแบบเอียง OHV
 - ก ำลังสูงสุด 15 HP/3600 รอบต่อนำที
 - ควำมจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 400 ซีซี
 - ท่อดูดขนำด 3 น้ิว มีทำงน้ ำออก ขนำด 2.5 น้ิว
   และ 1.5 น้ิว
 - ระยะดูด 6-8 เมตร
 - แรงดันน้ ำสูงสุด 70 เมตร สำมำรถส่งน้ ำได้ไกล
   ไม่น้อยกว่ำ 800 เมตร
 - สำมำรถสตำร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยกุญแจ และแบบ
   ดึงสตำร์ท
 - พร้อมท่อดูดน้ ำ ขนำด 3 น้ิว ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ
   5 เมตร จ ำนวน 1 ท่อน

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1 เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง 25,000 อบต.โพนทอง ส ำนักปลัด

รำยละเอียดดังน้ี
 - เป็นเคร่ืองป่ันไฟไม่น้อยกว่ำ 7.2 กิโลวัตต์
 - เคร่ืองยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 HP 4 จังหวะ
 - สำมำรถใช้งำนต่อเน่ืองได้หลำยช่ัวโมง
 - มีกำรรับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
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ประเภท / ครุภัณฑ์ รำยละเอียดครุภัณฑ์ สถำนท่ีด ำเนินกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565




