
 

 

 

 
 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก 

อ าเภอเทพสถิต  จงัหวัดชัยภูมิ 

 
 

                                                                      ส ำนักปลัด 

                                                               งำนนโยบำยและแผน 

 
 



แบบ  ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนนิกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1

40 31.50 6,144,000              17.03 กองชา่ง

1 0.79 20,000                  0.06 กองชา่ง

41 32.28 6,164,000             17.08

2

6 4.72 140,000                 0.39 กองสวัสดกิารสงัคม

12 9.45 7,678,750              21.28 กองการศกึษาฯ

5 3.94 90,000                  0.25 กองสง่เสริมการเกษตร

5 3.94 410,000                 1.14 ส านกัปลดั

13 10.24 20,030,000            55.51 ส านกัปลดั

1 0.79 20,000                  0.06 กองสวัสดกิารสงัคม

42 33.07 28,368,750           78.62

3

11 8.66 290,000                0.80 กองการศกึษาฯ

1 0.79 20,000                  0.06 ส านกัปลดั

7 5.51 200,000                0.55 ส านกัปลดั

19 14.96 510,000                1.41

4

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพฒันำคุณภำพชวิีต

2.3  แผนงานการเกษตร

รวม

2.4  แผนงานสาธารณสขุ

ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคม  ศำสนำ  วัฒนธรรม นันทนำกำรและภูมิปญัญำท้องถิ่น

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.5  แผนงานงบกลาง

2.6 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รวม

3.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำร กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2565

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลโปง่นก  อ ำเภอเทพสถิต  จงัหวัดชยัภูมิ

ยุทธศำสตร์แผนงำน

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและบรกิำรสำธำรณะ

2.2  แผนงานการศกึษา

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ  ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละของ จ ำนวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนนิกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

4

11 8.66 750,000                2.08 ส านกัปลดั

3 2.36 90,000                  0.25 ส านกัปลดั

3 2.36 60,000                  0.17 ส านกัปลดั

17 13.39 900,000                2.49

5

3 2.36 50,000                  0.14 กองชา่ง

5 3.94 90,000                  0.25 กองสง่เสริมการเกษตร

8 6.30 140,000                0.39

127 100.00 36,082,750           100.00

5

รวมท้ังสิ้น

ยุทธศำตร์ด้ำนกำรเมืองและกำรบรหิำร

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวม

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5.2  แผนงานการเกษตร

รวม

ยุทธศำสตร์ /แนวทำงกำรพฒันำ

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจดักำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบรกิารสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 240,000          หมู ่1 กองช่าง

 สายโปง่นก-โนนตมู หมู ่1

2 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 200,000          หมู ่1 กองช่าง

 สายโปง่นก-ห้วยคลองนา หมู่1

3 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 126,000          หมู ่2 กองช่าง

สายสายสะพานหิน-ช่องบอ่ หมู ่2

4 โครงการซ่อมแซมฝายหินทิ้งคลองวังยาว 100,000          หมู ่2 กองช่าง

 หมู ่2

6

แบบ ผด.02

บญัชจี านวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2565

องค์การบรหิารสว่นต าบลโปง่นก  อ าเภอเทพสถติ  จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

กวา้ง 4.50 ม.

ยาว 2,365.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 5.00 ม.

ยาว 1,757.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.50 ม.

ยาว 1,247.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

ซ่อมแซมฝายหินทิ้ง

คลองวังยาว



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบรกิารสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น 100,000          หมู ่2 กองช่าง

สายบา้นนายบญุทนั ปาสวีงษ ์-ถนนชย.3011

หมู ่2

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้้าพระทยั- 201,000          หมู ่3 กองช่าง

โนนตมู หมู่3

7 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 150,000          หมู ่3 กองช่าง

สายโปง่ขุนเพชร-บา้นสามหลงั หมู ่3

8 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่4 กองช่าง

 สายบุง่เวยีน-ห้วยหินฝน หมู ่4

9 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่4 กองช่าง

สายบุง่เวยีน-ห้วยยางแลง้ หมู ่4

7

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 46.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 91.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

กวา้ง 4.50 ม.

ยาว 1,485.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 1,130.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 1,130.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบรกิารสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น 100,000          หมู ่4 กองช่าง

 สายบา้นนายอานนท์-บา้นนายส้าเนยีง หมู ่4

11 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่5 กองช่าง

 สายสะพานยาว-โปง่ขุนเพชร หมู ่5

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น 201,000          หมู ่5 กองช่าง

สายวัดสะพานยาว-ศพด.บา้นสะพานยาว 

หมู ่5

13 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 150,000          หมู ่6 กองช่าง

สายไร่นายสรุพงษ-์คลองกระโดด  หมู ่ 6

14 โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งแบบรถวิง่ผ่านได้ 65,000            หมู ่6 กองช่าง

ช่วงคลองกระโดด หมู ่6

8

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 46.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 1,130.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 91.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 1,695.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 3.00 ม.

ยาว 25.00 ม. 

สนัฝายสงู 0.60 ม.



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบรกิารสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่า้น 135,000          หมู ่6 กองช่าง

สายบา้นนายอ้าพร-หนา้วัดศลิาทอง หมู ่6

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่า้น 300,000          หมู ่7 กองช่าง

สายบา้นนายแลง กองอาสา - บา้นนายสมพงษ ์

ปะวะส ีหมู่7

17 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่7 กองช่าง

 สายลานมัน - ล้าเชียงทา หมู ่7

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมูบ่า้น 150,000          หมู ่8 กองช่าง

สายบา้นนายนพดล-บา้นนางสมจติร หมู ่8 

19 โครงการพัฒนาระบบประปาหมูบ่า้น หมู ่8 200,000          หมู ่8 กองช่าง

9

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 61.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 137.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 1,130.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 68.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

ด้าเนนิการพัฒนาระบบ

ประปาหมูบ่า้น



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบรกิารสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังภายในหมูบ่า้น 100,000          หมู ่9 กองช่าง

 สายศาลากลางหมูบ่า้น หมู ่9

21 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 200,000          หมู ่9 กองช่าง

สายบฉุนวน-ห้วยมว่ง หมู ่9

22 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่10 กองช่าง

สายบา้นนางรอด-ไร่นายแผ่ว  หมู ่10

23 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อการ 200,000          หมู ่10 กองช่าง

อุปโภคบริโภค หมู ่10

24 โครงการพัฒนาระบบประปาหมูบ่า้น หมู่11 200,000          หมู ่11 กองช่าง

10

ประปาหมูบ่า้น

ยาว 720.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

ขุดเจาะบอ่บาดาล ขนาด ศก.

6 นิ้ว พร้อมทอ่ พวีซีี Dai 6 นิ้ว

ลกึ 51 ม.

ด้าเนนิการพัฒนาระบบ

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

กวา้ง 6.00 ม.

ยาว 720.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 5.00 ม.

ยาว 1,757.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 6.00 ม.



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบรกิารสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่11 กองช่าง

 สายหัวฝาย-โปง่ขุนเพชร หมู ่11

26 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่11 กองช่าง

สายคลองรวก-สะพานหิน หมู ่11

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมูบ่า้น 201,000          หมู ่12 กองช่าง

สายบา้นนายจันทร์ แหลแ่ก่น-บา้นนายแทน

 เหลือ่มศรีจันทร์ หมู ่12

28 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 150,000          หมู ่12 กองช่าง

สายทางหลวง ชย.3011-ซับหงษ ์หมู ่12

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นางสาคร 150,000          หมู ่13 กองช่าง

ลองศกัดิ ์-ไร่นายเสริม สนุา หมู่13

11

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 68.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 91.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

กวา้ง 4.30 ม.

ยาว 1,560.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 1,130.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 1,130.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบรกิารสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 50,000            หมู ่13 กองช่าง

สายไร่นายณรงค์ หลงสมิ-ไร่นายทองมว้น 

มะไลไธสงหมู ่13

31 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 450,000          หมู ่13 กองช่าง

 สายหนองไมแ้ก่น-สะพานยาว หมู ่13

32 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 160,000          หมู ่14 กองช่าง

 สายแสนสนกุ-โปง่ขุนเพชร หมู ่14

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่า้น 201,000          หมู ่14 กองช่าง

สายบา้นนางฝาง-บา้นนายธรีพร บวัสอน 

หมู ่14

34 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่15 กองช่าง

สายไร่นายสนธยา-ห้วยเฉลยีงเบกิ หมู่15

12

หนาเฉลีย่ 0.15 ม.

กวา้ง 4.50 ม.

ยาว 1,000.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.50 ม.

ยาว 1,580.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 91.00 ม. 

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 750.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 5.00 ม.

ยาว 3,950.00 ม. 

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบรกิารสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

35 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่15 กองช่าง

สายไร่นายตอ๋ง แจนอก- ไร่นายโฮม นาพรม 

หมู ่15

36 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่15 กองช่าง

สายวัดนอ้ย-หนองไมแ้ก่น หมู ่15

37 โครงการตดิตัง้ระบบกระจายเสยีงชนดิไร้สาย 164,000           หมู ่5 กองช่าง

ทางไกลอัตโนมัติ หมู่6

หมู ่12

38 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 100,000          หมู ่14 กองช่าง

สายสะพานยาว-ซับข้ีแรด หมู ่5

39 โครงการซ่อมแซมถนนลกูรังเพื่อการเกษตร 300,000          หมู ่14 กองช่าง

สายสะพานยาว-ซับฆอ้ง หมู ่5 

13

กวา้ง 4.50 ม.

ยาว 2,958.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

ด้าเนนิการตดิตัง้ระบบกระจาย

เสยีงชนดิไร้สายทางไกล

อัตโนมัติ

กวา้ง 4.00 ม.

ยาว 1,130.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.50 ม.

ยาว 1,000.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

กวา้ง 4.50 ม.

ยาว 1,000.00 ม. 

หนาเฉลีย่ 0.20 ม.

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบรกิารสาธารณะ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 โครงการพัฒนาระบบประปาหมูบ่า้น หมู ่15 100,000          หมู ่15 กองช่าง

รวม 40 6,144,000         

14

ด้าเนนิการพัฒนาระบบ

ประปาหมูบ่า้น

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบรกิารสาธารณะ

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 อุดหนนุการไฟฟา้สว่นภูมภิาค 20,000            15 หมูบ่า้น กองช่าง

โครงการขยายเขตไฟฟา้

รวม 1 20,000            

15

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

ภายในต้าบล

ทัง้ 15 หมูบ่า้น



2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชวิีต

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการปนัย้ิมสร้างสขุแก่ผู้สงูอายุตามวถีิชุมชน 20,000            อบต.โปง่นก กอง

สวัสดกิารฯ

2 โครงการศนูย์พัฒนาคุณภาพชีวติและสง่เสริม 20,000            อบต.โปง่นก กอง

อาชีพผู้สงูอายุ สวัสดกิารฯ

3 โครงการสง่เสริมกิจกรรมกลุม่สตรีแมบ่า้น 20,000            อบต.โปง่นก กอง

และกองทนุบทบาทสตรี สวัสดกิารฯ

4 โครงการช่วยเหลอืประชาชนต าบลโปง่นก 40,000            อบต.โปง่นก กอง

สวัสดกิารฯ

5 โครงการเสริมสร้างสขุภาพกาย สขุภาพจติ 20,000            อบต.โปง่นก กอง

ของผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง สวัสดกิารฯ

6 โครงการอบรมและสง่เสริมกลุม่อาชีพตา่งๆ 20,000            อบต.โปง่นก กอง

ในต าบล สวัสดกิารฯ

รวม 6 140,000          

16

ในต าบลโปง่นก

จัดอบรมให้ความรู้การดแูล

สขุภาพกาย สขุภาพจติ

ของผู้ปว่ยโรคเร้ือรัง

จัดอบรมสง่เสริมอาชีพให้แก่

กลุม่อาชีพตา่งๆในต าบล

ใจให้กับผู้สงูอายุในต าบล

จัดอบรมสง่เสริมอาชีพแก่

ผู้สงูอายุในต าบล

จัดอบรมสง่เสริมพัฒนา

กลุม่สตรีแมบ่า้นในต าบล

สงเคราะห์ช่วยเหลอืประชาชน

จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลงั

โครงการท่ี

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ



2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชวิีต

2.2  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการค่ายพัฒนาทกัษะภาษาตา่งประเทศ 30,000            อบต.โปง่นก กอง

เบื้องตน้ การศกึษาฯ

2 โครงการพัฒนาศกัยภาพครูผู้ดแูลเดก็และผู้ดแูล 20,000            อบต.โปง่นก กอง

เดก็ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ การศกึษาฯ

3 โครงการโรงเรียนพอ่แม่ 20,000            อบต.โปง่นก กอง

การศกึษาฯ

4 โครงการแข่งขันทกัษะทางวชิาการของศนูย์ 30,000            อบต.โปง่นก กอง

พัฒนาเดก็เลก็ การศกึษาฯ

17

ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ในสงักัด

อบต. ทัง้ 8 แห่ง

จัดอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง

ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

ทัง้ 8  แห่ง

จัดแข่งขันทกัษะทางวชิาการ

ภาษาตา่งประเทศเบื้องตน้ให้กับ

เดก็นกัเรียน เยาวชนและ

ประชาชนในต าบล

จัดอบรมพัฒนาศกัยภาพ

ครูผู้ดแูลเดก็และผู้ดแูลเดก็ของ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ทัง้ 8 แห่ง

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2562 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดอบรมพัฒนาทกัษะ

ท่ี โครงการ



2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชวิีต

2.2  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาศกัยภาพคณะกรรมการบริหาร 30,000            อบต.โปง่นก กอง

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ การศกึษาฯ

6 โครงการเรียนรู้สูโ่ลกกวา้ง 30,000            อบต.โปง่นก กอง

การศกึษาฯ

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถาน 493,000          อบต.โปง่นก กอง

ศกึษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) การศกึษาฯ

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถาน 327,700          อบต.โปง่นก กอง

ศกึษา (เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุค่าใช้จา่ยใน การศกึษาฯ

การศกึษาส าหรับศนูย์พัฒนาเดก็เลก็)

9 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จา่ยการบริหารสถาน 1,492,050        อบต.โปง่นก กอง

ศกึษา (อาหารกลางวันศนูย์พัฒนาเดก็เลก็สงักัด การศกึษาฯ

อบต.)

18

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดอบรมพัฒนาศกัยภาพ

ค่าอาหารกลางวันศนูย์พัฒนา

คณะกรรมการบริหาร

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

จัดกิจกรรมศกึษาแหลง่เรียนรู้

นอกสถานทีข่องศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

ค่าจัดการเรียนการสอน

เดก็เลก็

ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็

ทัง้ 8  แห่ง

เงินอุดหนนุส าหรับสนบัสนนุ

ค่าใช้จา่ยในการศกึษาส าหรับ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ทัง้ 8 แห่ง

ท่ี โครงการ



2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชวิีต

2.2  แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการสร้างภูมคุ้ิมกันทางสงัคมให้เดก็และ 20,000            อบต.โปง่นก กอง

เยาวชนต าบลโปง่นก (โตไปไมโ่กง) การศกึษาฯ

11 อุดหนนุส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวันโรงเรียน 5,166,000        อบต.โปง่นก กอง

สงักัด สพฐ. การศกึษาฯ

12 โครงการสง่เสริมการศกึษานอกระบบและตาม 20,000            อบต.โปง่นก กอง

อัธยาศยั การศกึษาฯ

รวม 12 7,678,750      

19

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เดก็และ

เยาวชนต าบลโปง่นก

ค่าอาหารกลางวันส าหรับ

เดก็อนบุาล-ป.6 โรงเรียน

สงักัด สพฐ.

จัดอบรมสง่เสริมการศกึษา

นอกระบบให้กับเดก็และเยาวชน

ในต าบล

ท่ี โครงการ



2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชวิีต

2.3  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยดา้นการเกษตร 20,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

2 โครงการอบรมเพิ่มศกัยภาพคณะกรรมการศนูย์ 50,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลโปง่นก และศกึษา การเกษตร

ดงูานนอก

สถานที่

3 โครงการอบรมสง่เสริมหมูบ่า้นเศรษฐกิจ 20,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

พอเพยีง การเกษตร

4 โครงการอบรมสง่เสริมให้ความรู้การผลติเชื้อ 20,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

ไตรโครเดอร์มาปอ้งกันศตัรูพชื การเกษตร

5 โครงการอบรมให้ความรู้การท าวัคซีน 20,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

ให้สตัวใ์หญ่ การเกษตร

รวม 5 90,000           

20

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

ช่วยเหลอืผู้ประสบภัย

จัดอบรม ศกึษาดงูานเพื่อ

พัฒนาศกัยภาพคณะกรรมการ

ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรฯ

ท่ี โครงการ

ศตัรูพชื

ดา้นการเกษตรในต าบล

จัดอบรมสง่เสริมหมูบ่า้น

เศรษฐกิจพอเพยีง

จัดอบรมให้ความรู้การท าวัคซีน

ให้สตัวใ์หญ่

จัดอบรมให้ความรู้การผลติเชื้อ

ไตรโครเดอร์มาปอ้งกัน

ศตัรูพชื



2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชวิีต

2.4  แผนงานสาธารณสขุ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคมอื เทา้ ปาก 20,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

2 โครงการปอ้งกันและระงับโรคตดิตอ่ 20,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

3 โครงการรณรงค์และควบคุมโรค 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

ไข้เลอืดออก

4 โครงการสตัวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 50,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

พษิสนุขับา้

5 โครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสขุ 300,000          อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 5 410,000          

21

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดอบรมปอ้งกันและควบคุม 

จัดอบรมให้ความรู้

เก่ียวกับการปอ้งกันและ

ระงับโรคตดิตอ่

จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันและ

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ท่ี โครงการ

จัดอบรมให้ความรู้

ดา้นสาธารณสขุตา่งๆ

โรคมอืเทา้ ปาก

ควบคุมโรคไข้เลอืดออก

จัดอบรม รณรงค์ให้ความรู้

โรคพษิสนุขับา้ให้กับประชาชน



2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชวิีต

2.5  แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม 130,000          อบต.โปง่นก ส ำนกัปลดั

2 เงินสมทบกองทนุหลกัประกันสขุภำพ 220,000          อบต.โปง่นก ส ำนกัปลดั

3 สมทบกองทนุสวัสดกิำรชุมชนต ำบลโปง่นก 300,000          อบต.โปง่นก ส ำนกัปลดั

4 สมทบชมรมผู้สงูอำยุต ำบลโปง่นก 150,000          อบต.โปง่นก ส ำนกัปลดั

5 เบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ 13,000,000      หมู ่1-หมู ่15 ส ำนกัปลดั

6 เบี้ยยังชีพคนพกิำร 4,500,000       หมู ่1-หมู ่15 ส ำนกัปลดั

7 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 150,000          หมู ่1-หมู ่15 ส ำนกัปลดั

22

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

สมทบกองทนุประกันสงัคม

ของพนกังำนจำ้ง

สมทบกองทนุประกันสขุภำพ

สมทบกองทนุสวัสดกิำรชุมชน

ต ำบลโปง่นก 

สมทบชมรมผู้สงูอำยุต ำบล

โปง่นก

จำ่ยเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สงูอำยุทีข้ึ่นทะเบยีนในพื้นที่

จำ่ยเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้พกิำรทีข้ึ่นทะเบยีนในพื้นที่

จำ่ยเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้ปว่ยเอดสท์ีข้ึ่นทะเบยีนใน

พื้นที่

ท่ี โครงการ



2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชวิีต

2.5  แผนงานงบกลาง

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 เงินส ำรองจำ่ย 950,000          หมู ่1-หมู ่15 ส ำนกัปลดั

9 เงินสมทบกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร 520,000          อบต.โปง่นก ส ำนกัปลดั

สว่นทอ้งถ่ิน (ก.บ.ท.)

10 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 20,000            อบต.โปง่นก ส ำนกัปลดั

11 รำยจำ่ยตำมข้อผูกพัน 70,000            อบต.โปง่นก ส ำนกัปลดั

12 เงินช่วยค่ำท ำศพข้ำรำชกำร/พนกังำนสว่นต ำบล 10,000.00          อบต.โปง่นก ส ำนกัปลดั

13 เงินช่วยค่ำท ำศพพนกังำนจำ้ง 10,000.00          อบต.โปง่นก ส ำนกัปลดั

รวม 13 20,030,000    

23

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

เพื่อจำ่ยในกรณีฉุกเฉินทีม่ี

สำธำรณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทำ

แบบ ผด.02

ข้ำรำชกำรสว่นทอ้งถ่ิน

ปริญญำโทพนกังำนสว่นต ำบล

เพื่อจำ่ยเปน็เงินช่วยค่ำท ำศพ

ข้ำรำชกำร/พนกังำนสว่นต ำบล

เพื่อจำ่ยเปน็เงินช่วยค่ำท ำศพ

สมทบกองทนุเงินทดแทน

เพื่อจำ่ยเปน็ทนุกำรศกึษำระดบั

ท่ี โครงการ

พนกังำนจำ้ง

ควำมเดอืดร้อนของประชำชน

เปน็สว่นรวม

สมทบกองทนุบ ำเหนจ็บ ำนำญ

รายละเอียดของกิจกรรม



2. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชวิีต

2.6  แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดสวัสดกิารสงเคราะห์ผู้สงูอายุ 20,000            หมู่1- หมู ่15 กอง

ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดสแ์ละผู้ดอ้ยโอกาส สวัสดกิารฯ

รวม 1 20,000           

24

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดสวัสดกิารสงเคราะห์ผู้สงูอายุ 

ผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดสแ์ละ

ผู้ดอ้ยโอกาสในต าบล



3. ยุทธศาสตร์ด้านสงัคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  นนัทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 กรีฑานกัเรียนต าบลโปง่นก 20,000            อบต.โปง่นก กอง

การศกึษาฯ

2 โครงการแข่งขันกีฬาเดก็เลก็เกมส์ 20,000            อบต.โปง่นก กอง

การศกึษาฯ

3 โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถ่ินสมัพันธ์ 20,000            อบต.โปง่นก กอง

การศกึษาฯ

4 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตา้นยาเสพตดิ 30,000            อบต.โปง่นก กอง

การศกึษาฯ

5 โครงการวันเดก็แห่งชาติ 50,000            อบต.โปง่นก กอง

การศกึษาฯ

6 โครงการค่ายพุทธบตุร 20,000            อบต.โปง่นก กอง

การศกึษาฯ

7 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทาง 20,000            วัดในพื้นที่ กอง

พระพุทธศาสนา ต าบลโปง่นก การศกึษาฯ

25

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

เดก็และเยาวชนในต าบล

กรีฑานกัเรียนต าบลโปง่นก

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาของ

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ทัง้ 8 แห่ง

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

กีฬาทอ้งถ่ินสมัพันธ์

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา

จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา

ประชาชนตา้นยาเสพตดิ

ทัง้ 15 หมูบ่า้น

จัดกิจกรรมวันเดก็แห่งชาติ

จัดอบรมค่ายพุทธบตุรให้กับ

ท่ี โครงการ



3. ยุทธศาสตร์ด้านสงัคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  นนัทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น

3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการสง่เสริมและอนรัุกษภ์ูมปิญัญาทอ้งถ่ิน 20,000            อบต.โปง่นก กอง

ทอ้งถ่ิน การศกึษาฯ

9 โครงการสง่เสริมอนรัุกษป์ระเพณีและวัฒนธรรม 50,000            อบต.โปง่นก กอง

ทอ้งถ่ิน การศกึษาฯ

10 โครงการสง่เสริมการจัดงานทอ่งเทีย่วดอก 10,000            อุทยาน กอง

กระเจยีว แห่งชาตปิา่ การศกึษาฯ

หินงาม

11 โครงการขับเคลือ่นการจัดตัง้อุทยานธรณีชัยภูมิ 30,000            อบต.โปง่นก กอง

(Chaiyaphom Geopark) การศกึษาฯ

รวม 11 290,000         
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แบบ ผด.02

สง่เสริมการจัดงานทอ่งเทีย่ว

ดอกกระเจยีวอ าเภอเทพสถิต

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดกิจกรรมให้ประชาชนสง่เสริม

และอนรัุกษภ์ูมปิญัญาทอ้งถ่ิน

สง่เสริมประชาสมัพันธ์

การจัดตัง้อุทยานธรณีชัยภูมิ

(Chaiyaphom Geopark)

ท่ี โครงการ

จัดกิจกรรมให้ประชาชน

สง่เสริมอนรัุกษป์ระเพณี

และวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน



3. ยุทธศาสตร์ด้านสงัคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  นนัทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น

3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 20,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 1 20,000           
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แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดอบรมปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหายาเสพตดิให้กับ

ประชาชนในพื้นที่

ท่ี โครงการ



3. ยุทธศาสตร์ด้านสงัคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  นนัทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น

3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการตา้นภัยแลง้ 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

2 โครงการตา้นภัยหนาว 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

3 โครงการปอ้งกันปญัหาไฟปา่และหมอกควัน 20,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

4 โครงการปอ้งกันและบรรเทาความเดอืนร้อน 50,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

จากสาธารณภัย

5 โครงการปอ้งกันและลดอุบตัเิหตทุางถนนในช่วง 50,000            จุดบริการ ส านกัปลดั

เทศกาล ประชาชน

ต าบลโปง่นก

6 โครงการปอ้งกันและลดอุบตัเิหตทุางถนนใน 20,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ต าบลโปง่นก

28

จัดจุดตรวจบริการประชาชน

ในช่วงเทศกาล

การช่วยเหลอืและปอ้งกัน

บรรเทาภัยทีเ่กิดข้ึนในพื้นที่

จัดหาวัสดอุุปกรณ์เพื่อด าเนนิ

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดหาน้ าเพื่อการอุปโภคและ

บริโภคให้กับประชาชน

จัดหาเคร่ืองกันหนาวเพื่อ

ช่วยเหลอืประชาชนผู้ประสบ

จัดอบรมการปอ้งกันปญัหา

ไฟปา่และหมอกควัน

ภัยหนาวในพื้นที่

ท่ี โครงการ

จัดอบรมให้ความรู้ในการ

ปอ้งกันและลดอุบตัเิหตทุางถนน



3. ยุทธศาสตร์ด้านสงัคม  ศาสนา  วัฒนธรรม  นนัทนาการและภูมิปญัญาท้องถิ่น

3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทา 20,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

สาธารณภัย

รวม 7 200,000         
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แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดอบรมซ้อมแผนปอ้งกันและ

สาธารณภัย



4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบรหิาร

4.1  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญและงานรัฐพธิี 50,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

2 โครงการตามนโยบายของรัฐ 50,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

3 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

4 โครงการประเมนิประสทิธภิาพองค์กร 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

5 โครงการปรับปรุงภูมทิศัน ์อบต. 70,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

6 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 50,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

บริการประชาชนของ อบต.โปง่นก และศกึษา

ดงูานนอก

สถานที่
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ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

บริการประชาชน 

สถาบนัเอกชนในการประเมนิ

ส ารวจความพงึพอใจตอการ

ให้บริการของ อบต.

ปรับปรุงภุมทิศัน ์อบต.

จัดอบรมหรือศกึษาดงูานเพิ่ม

ของรัฐ

จัดกิจกรรมปกปอ้งสถาบนั

ส าคัญของชาต ิ

ท่ี โครงการ

จา้งหนว่ยงานของรัฐหรือ

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดกิจกรรมวันส าคัญและ

งานรัฐพธิตีา่งๆ

จัดกิจกรรมตา่งๆตามนโยบาย



4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบรหิาร

4.1  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

และเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

8 โครงการสง่เสริมศนูย์อนิเตอร์เนต็ต าบลโปง่นก 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

9 โครงสนบัสนนุค่าใช้จา่ยส าหรับการเลอืกตัง้ 400,000     อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

10 โครงการศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการ 30,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินอ าเภอเทพสถิต

11 โครงการหนว่ยประชาสมัพันธแ์ละรับช าระภาษี 20,000      หมู ่1-หมู่15 กองคลงั

เคลือ่นที่

รวม 11 750,000     
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ออกประชาสมัพันธแ์ละรับช าระ

ภาษเีคลือ่นทีท่กุหมูบ่า้น

ด าเนนิการเลอืกตัง้

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ตามทีก่ฏหมายก าหนด

อุดหนนุจัดตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารร่วม

ในการช่วยเหลอืประชาชน

อ าเภอเทพสถิต

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

อบรมสง่เสริมคุณธรรม

จริยธรรมข้าราชการและ

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

สง่เสริมศนูย์อนิเตอร์เนต็

ต าบลโปง่นก

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ



4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบรหิาร

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรม อปพร. (จัดตัง้) 50,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

2 โครงการพัฒนาศกัยภาพ อปพร. 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

3 โครงการวัน อปพร. 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 3 90,000      

33

จัดฝึกอบรม อปพร.จัดตัง้ใหม่

ให้มคีวามรู้ความสามารถใน

การปฏบิตัหินา้ที่

จัดอบรมพัฒนาศกัยภาพ 

อปพร.ในพื้นที่

จัดกิจกรรมวัน อปพร.

ท่ี โครงการ

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ



4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบรหิาร

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการ อบต.สญัจรพบประชาชน 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

2 โครงการประชาคมแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

3 โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างความ 20,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ปรองดองและสมานฉันทข์องคนในชาติ

รวม 3 60,000           
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ท่ี โครงการ

จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเพื่อสร้าง

ความปรองดองและสมานฉันท์

ของคนในชุมชน

การบริหารงานของ อบต.และ

รับทราบปญัหาความเดอืดร้อน

ของประชาชนทกุหมูบ่า้น

จัดเวทปีระชาคมเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

ระดบัหมูบ่า้นและระดบัต าบล

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดกิจกรรมออกประชาสมัพันธ์



5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการบริหารจัดการขยะทีต่น้ทางร่วมสร้าง 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

ชุมชนปลอดขยะ

2 โครงการสง่เสริมธนาคารขยะชุมชน 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

3 โครงการ Big Clenning Day 10,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 3 50,000           
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ท่ี โครงการ

จัดการขยะทกุหมูบ่า้น

สง่เสริมธนาคารขยะทกุหมูบ่า้น

เพื่อจา่ยเปน็ค่าโครงการ

Big Clenning Day

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

อบรมให้ความรู้การบริหาร



5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

5.2  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการปลกูตน้ไมต้ามพระราชเสาวนย์ี 20,000            หมู ่1-หมู ่15 กองสง่เสริม

การเกษตร

2 โครงการปลกูหญ้าแฝกตามพระราชด าริ 10,000            หมู ่1-หมู ่15 กองสง่เสริม

การเกษตร

3 โครงการรักน  า รักปา่ รักษาแผ่นดนิ 20,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

4 โครงการอบรมอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชืประจ าถ่ิน 20,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

5 โครงการสง่เสริมอนรัุกษพ์ันธุส์ตัวน์  า 20,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

รวม 5 90,000           
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ท่ี โครงการ

พันธุส์ตัวน์  า

รักแผ่นดนิ

อบรมให้ความรู้ประชาชนใน

การอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชื

ประจ าถ่ิน

จัดกิจกรรมสง่เสริมอนรัุกษ์

พระราชเสาวณีย์

จัดกิจกรรมปลกูหญ้าแฝกตาม

พระราชด าริ

จัดกิจกรรมรักน  า รักปา่

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดกิจกรรมปลกูตน้ไมต้าม



1. ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนกังำน

1.1 แผนงำนบรหิำรงำนท่ัวไป/งำนบรหิำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เก้าอี้ส านกังาน 3,000              อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

2 ตูเ้หลก็ 11,800             อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 14,800           

1.2 แผนงำนสำธำรณสขุ/งำนบรหิำรท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสขุ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 ตูเ้หลก็ 5,900              อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 5,900             
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ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

เก้าอี้ส านกังาน จ านวน 1 ตวั

ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน

จ านวน 2 ตู ้ราคาตูล้ะ

5,900

ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน

จ านวน 1 ตู ้

แบบ ผด.02

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำนกังำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2565

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลโปง่นก  อ ำเภอเทพสถติ  จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร



1. ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนกังำน

1.3 แผนงำนสงัคมสงเครำะห์/งำนบรหิำรท่ัวไปเก่ียวกับสงัคมสงเครำะห์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองปรับอากาศ 19,500            อบต.โปง่นก กองสวัสดิ

การสังคม

2 ชุดโซฟารับแขก 10,000            อบต.โปง่นก กองสวัสดิ

การสังคม

2 ตูเ้หลก็ 11,800             อบต.โปง่นก กองสวัสดิ

การสังคม

รวม 41,300           
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5900

ชุดโซฟารับแขก จ านวน 1 ชุด

ประกอบดว้ย โซฟา 2 ทีน่ัง่ 1 ตวั

 โซฟา 1 ทีน่ัง่ 2 ตวั โตะ๊กลาง

ระบบ Inverter

จ านวน 2 ตู ้ราคาตูล้ะ

ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน

พร้อมกระจก 1 ชุด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

แบบ ผด.02

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม

เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกสว่น แบบตดิผนงั



1. ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนกังำน

1.4 แผนงำนกำรเกษตร/งำนสง่เสรมิกำรเกษตร

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เอา้อี้ส านกังาน 3,000              อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

2 ตูเ้หลก็ 11,800             อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

รวม 14,800           
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ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน

จ านวน 2 ตู ้ราคาตูล้ะ

5900

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

แบบ ผด.02

เก้าอี้ส านกังาน จ านวน 1 ตวั



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

2.1 แผนงำนบรหิำรงำนท่ัวไป / งำนบรหิำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 34,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ส าหรับงานส านกังาน

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน 22,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ประมวลผล

3 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมตดิตัง้ 4,300              อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

4 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 17,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ระดบัศนูย์บริการ แบบที ่1

รวม 77,300           

40

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

แบบ ผด.02

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมตดิตัง้

ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เคร่ือง

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร

ระดบัศนูย์บริการ แบบที ่1 จ านวน

1 เคร่ือง 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 

ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 17,000 บาท

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

2.2 แผนงำนสงัคมสงเครำะห์/งำนบรหิำรท่ัวไปเก่ียวกับสงัคมสงเครำะห์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมตดิตัง้ 4,300              อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

รวม 4,300

2.3 แผนงำนสงัคมสงเครำะห์/งำนบรหิำรท่ัวไปเก่ียวกับสงัคมสงเครำะห์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน 22,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ประมวลผล

รวม 20,000

41

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

แบบ ผด.02

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อมตดิตัง้

ถังหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เคร่ือง



3. ประเภทครุภัณฑ์งำนบำ้นงำนครัว

3.1  แผนงำนบรหิำรงำนท่ัวไป / งำนบรหิำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองซักผ้า 18,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

2 เคร่ืองดดูฝุ่น 11,000             อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 29,000            

42

เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา

ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองดดูฝุ่น ขนาด 15 ลติร

จ านวน 1 เคร่ือง

รำยละเอียดของกิจกรรม

แบบ ผด.02

ท่ี โครงกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร



. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ

3.1  แผนงำนเคหะชุมชน / งำนบรหิำรงำนท่ัวไปเคหะชุมชน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 กลอ้งวัดมุม แบบอเิลก็ทรอนกิส์ 103,000          อบต.โปง่นก กองช่าง

รวม 103,000         

43

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

แบบ ผด.02

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

กลอ้งวัดมุม แบบอเิลก็ทรอนกิส์

ชนดิอา่นค่ามุมไดล้ะเอยีด 5 ฟลิปิดา

(ระบบอัตโนมัติ) 



4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบรหิาร

4.1  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกจิกรรมวันส าคัญและงานรัฐพธิี 50,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

2 โครงการตามนโยบายของรัฐ 50,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

3 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

4 โครงการประเมนิประสทิธภิาพองค์กร 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

5 โครงการปรับปรุงภูมทิศัน ์อบต. 70,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

6 โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน 50,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

บริการประชาชนของ อบต.โปง่นก และศกึษา

ดงูานนอก

สถานที่

30

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดกจิกรรมวันส าคัญและ

งานรัฐพธิตีา่งๆ

จัดกจิกรรมตา่งๆตามนโยบาย

ของรัฐ

จัดกจิกรรมปกปอ้งสถาบนั

ส าคัญของชาต ิ

ท่ี โครงการ

จา้งหนว่ยงานของรัฐหรือ

สถาบนัเอกชนในการประเมนิ

ส ารวจความพงึพอใจตอการ

ให้บริการของ อบต.

ปรับปรุงภุมทิศัน ์อบต.

จัดอบรมหรือศกึษาดงูานเพิ่ม

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน

บริการประชาชน 



4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบรหิาร

4.1  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรมขา้ราชการ 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

และเจา้หนา้ทีข่องรัฐ

8 โครงการสง่เสริมศนูย์อนิเตอร์เนต็ต าบลโปง่นก 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

9 โครงสนบัสนนุค่าใช้จา่ยส าหรับการเลอืกตัง้ 400,000     อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

10 โครงการศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการ 30,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่อ าเภอเทพสถติ

11 โครงการหนว่ยประชาสมัพันธแ์ละรับช าระภาษี 20,000      หมู ่1-หมู่15 กองคลงั

เคลือ่นที่

รวม 11 750,000     

31

ท่ี โครงการ

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

อบรมสง่เสริมคุณธรรม

จริยธรรมขา้ราชการและ

เจา้หนา้ทีข่องรัฐ

สง่เสริมศนูย์อนิเตอร์เนต็

ต าบลโปง่นก

ด าเนนิการเลอืกตัง้

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

ตามทีก่ฏหมายก าหนด

อุดหนนุจัดตัง้ศนูย์ปฏบิตักิารร่วม

ในการช่วยเหลอืประชาชน

อ าเภอเทพสถติ

ออกประชาสมัพันธแ์ละรับช าระ

ภาษเีคลือ่นทีท่กุหมูบ่า้น



4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบรหิาร

4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรม อปพร. (จัดตัง้) 50,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

2 โครงการพัฒนาศกัยภาพ อปพร. 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

3 โครงการวัน อปพร. 20,000      อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 3 90,000      

32

จัดฝึกอบรม อปพร.จัดตัง้ใหม่

ให้มคีวามรู้ความสามารถใน

การปฏบิตัหินา้ที่

จัดอบรมพัฒนาศกัยภาพ 

อปพร.ในพื้นที่

จัดกิจกรรมวัน อปพร.

ท่ี โครงการ

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ



4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบรหิาร

4.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการ อบต.สญัจรพบประชาชน 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

2 โครงการประชาคมแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

3 โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการสร้างความ 20,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ปรองดองและสมานฉันทข์องคนในชาติ

รวม 3 60,000           

33

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดกิจกรรมออกประชาสมัพันธ์

การบริหารงานของ อบต.และ

รับทราบปญัหาความเดอืดร้อน

ของประชาชนทกุหมูบ่า้น

จัดเวทปีระชาคมเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

ระดบัหมูบ่า้นและระดบัต าบล

ท่ี โครงการ

จัดกิจกรรม ฝึกอบรมเพื่อสร้าง

ความปรองดองและสมานฉันท์

ของคนในชุมชน



5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

(บาท) ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการบริหารจัดการขยะทีต่น้ทางร่วมสร้าง 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

ชุมชนปลอดขยะ

2 โครงการสง่เสริมธนาคารขยะชุมชน 20,000            หมู ่1-หมู ่15 ส านกัปลดั

3 โครงการ Big Clenning Day 10,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 3 50,000           

34

แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

อบรมให้ความรู้การบริหาร

จัดการขยะทกุหมูบ่า้น

สง่เสริมธนาคารขยะทกุหมูบ่า้น

เพื่อจา่ยเปน็ค่าโครงการ

Big Clenning Day

ท่ี โครงการ



5. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

5.2  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ด าเนนิการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการปลกูตน้ไมต้ามพระราชเสาวนย์ี 20,000            หมู ่1-หมู ่15 กองสง่เสริม

การเกษตร

2 โครงการปลกูหญ้าแฝกตามพระราชด าริ 10,000            หมู ่1-หมู ่15 กองสง่เสริม

การเกษตร

3 โครงการรักน  า รักปา่ รักษาแผ่นดนิ 20,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

4 โครงการอบรมอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชืประจ าถ่ิน 20,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

5 โครงการสง่เสริมอนรัุกษพ์ันธุส์ตัวน์  า 20,000            อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

รวม 5 90,000           
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แบบ ผด.02

รายละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ท่ีเกิดขึน้จากโครงการ

จัดกิจกรรมปลกูตน้ไมต้าม

ประจ าถ่ิน

จัดกิจกรรมสง่เสริมอนรัุกษ์

พระราชเสาวณีย์

จัดกิจกรรมปลกูหญ้าแฝกตาม

พระราชด าริ

จัดกิจกรรมรักน  า รักปา่

ท่ี โครงการ

พันธุส์ตัวน์  า

รักแผ่นดนิ

อบรมให้ความรู้ประชาชนใน

การอนรัุกษพ์ันธุกรรมพชื



1. ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนกังำน

1.1 แผนงำนบรหิำรงำนท่ัวไป/งำนบรหิำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เกา้อี้ส านกังาน 3,000              อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

2 ตูเ้หลก็ 11,800             อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 14,800           

1.2 แผนงำนสำธำรณสขุ/งำนบรหิำรท่ัวไปเก่ียวกับสำธำรณสขุ

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 ตูเ้หลก็ 5,900              อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 5,900             

36

แบบ ผด.02

บญัชจี ำนวนครุภัณฑ์ส ำนกังำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2565

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลโปง่นก  อ ำเภอเทพสถติ  จังหวัดชัยภูมิ

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

เกา้อี้ส านกังาน จ านวน 1 ตวั

ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน

จ านวน 2 ตู ้ราคาตูล้ะ

5,900

ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน

จ านวน 1 ตู ้

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร



1. ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนกังำน

1.3 แผนงำนสงัคมสงเครำะห์/งำนบรหิำรท่ัวไปเก่ียวกับสงัคมสงเครำะห์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองปรับอากาศ 19,500            อบต.โปง่นก กองสวัสดิ

การสังคม

2 ชุดโซฟารับแขก 10,000            อบต.โปง่นก กองสวัสดิ

การสังคม

2 ตูเ้หลก็ 11,800             อบต.โปง่นก กองสวัสดิ

การสังคม

รวม 41,300           
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เคร่ืองปรับอากาศแบบ

แยกสว่น แบบตดิผนงั

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

แบบ ผด.02

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม

ชุดโซฟารับแขก จ านวน 1 ชุด

ประกอบดว้ย โซฟา 2 ทีน่ัง่ 1 ตวั

 โซฟา 1 ทีน่ัง่ 2 ตวั โตะ๊กลาง

ระบบ Inverter

จ านวน 2 ตู ้ราคาตูล้ะ

ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน

พร้อมกระจก 1 ชุด

5900



1. ประเภทครุภัณฑ์ ส ำนกังำน

1.4 แผนงำนกำรเกษตร/งำนสง่เสรมิกำรเกษตร

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เอา้อี้ส านกังาน 3,000              อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

2 ตูเ้หลก็ 11,800             อบต.โปง่นก กองสง่เสริม

การเกษตร

รวม 14,800           
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แบบ ผด.02

เกา้อี้ส านกังาน จ านวน 1 ตวั

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

ตูเ้หลก็แบบ 2 บาน

จ านวน 2 ตู ้ราคาตูล้ะ

5900



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

2.1 แผนงำนบรหิำรงำนท่ัวไป / งำนบรหิำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 34,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ส าหรับงานส านกังาน

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน 22,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ประมวลผล

3 เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อมตดิตัง้ 4,300              อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

4 สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสาร 17,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ระดบัศนูย์บริการ แบบที ่1

รวม 77,300           
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เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 

ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 2 เคร่ือง

เคร่ืองละ 17,000 บาท

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อมตดิตัง้

ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เคร่ือง

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็เอกสาร

ระดบัศนูย์บริการ แบบที ่1 จ านวน

1 เคร่ือง 

แบบ ผด.02

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร



2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์

2.2 แผนงำนสงัคมสงเครำะห์/งำนบรหิำรท่ัวไปเก่ียวกับสงัคมสงเครำะห์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อมตดิตัง้ 4,300              อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

รวม 4,300

2.3 แผนงำนสงัคมสงเครำะห์/งำนบรหิำรท่ัวไปเก่ียวกับสงัคมสงเครำะห์

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน 22,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

ประมวลผล

รวม 20,000
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ถงัหมกึพมิพ ์(Ink Tank Printer)

จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึพร้อมตดิตัง้

เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุก๊ ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

แบบ ผด.02

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



3. ประเภทครุภัณฑ์งำนบำ้นงำนครัว

3.1  แผนงำนบรหิำรงำนท่ัวไป / งำนบรหิำรงำนท่ัวไป

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองซักผ้า 18,000            อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

2 เคร่ืองดดูฝุ่น 11,000             อบต.โปง่นก ส านกัปลดั

รวม 29,000            

41

แบบ ผด.02

ท่ี โครงกำร
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

เคร่ืองดดูฝุ่น ขนาด 15 ลติร

จ านวน 1 เคร่ือง

รำยละเอียดของกิจกรรม

เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา

ขนาด 15 กโิลกรัม จ านวน 1 เคร่ือง



. ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ

3.1  แผนงำนเคหะชุมชน / งำนบรหิำรงำนท่ัวไปเคหะชุมชน

งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำนรับ

(บำท) ด ำเนนิกำร ผิดชอบหลัก 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 กลอ้งวัดมุม แบบอเิลก็ทรอนกิส์ 103,000          อบต.โปง่นก กองช่าง

รวม 103,000         

42

กลอ้งวัดมุม แบบอเิลก็ทรอนกิส์

ชนดิอา่นค่ามุมไดล้ะเอยีด 5 ฟลิปิดา

(ระบบอัตโนมัติ) 

ท่ี โครงกำร
รำยละเอียดของกิจกรรม พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ีเกิดขึน้จำกโครงกำร

แบบ ผด.02


