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สวนที่ 1 บทนํา
1.1 บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และ
แผนการดําเนินงานประจําป โดยหลังจากจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปเปนที่เรียบรอย
แลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปขึ้นตามระเบียบฯขอ 26 และให
จัดทําเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณ
ดําเนินการ หรือไดรับแจงแผนงาน โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลในปงบประมาณนั้น ตามระเบียบฯ ขอ 27
แผนการดําเนินงาน เปนแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ ซึ่งเปน
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น ของเทศบาลตําบลและเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเปนเครื่องมือที่
จะนํามาใชในการบริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ทําใหทราบถึงโครงการ กิจกรรมการ
พัฒนาพื้นที่ที่กําหนดไวลวงหนา มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดําเนินงาน โดย
แผนการดําเนินงานมีลักษณะสําคัญ คือ
1. เปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลโพน
ทองหลังจากไดมีการทํางบประมาณรายจายประจําปเสร็จสิ้นแลว
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคการ
บริหารสวนตําบลโพนทองอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ)
2. เปนโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง ดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลโพนทอง โดยใหองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
ตรวจสอบจากแผนปฏิบตั ิราชการประจําปของจังหวัด หรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ
4. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาที่ชัดเจนและ
แสดงถึงการดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลโพนทอง

1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน

1. เพื่อใหทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโพนทอง และหนวยงานตางๆ ที่จะ
ดําเนินการจริงในพื้นที่ของปงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. เพื่อใหทองถิ่นมีทิศทางการทํางานเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานการทํางานกับหนวยงานอื่นๆ
3. เพื่อใหการติดตามประเมินผลงาน โครงการมีความชัดเจนสะดวกมากขึ้น
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 26
และขอ 27 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลโพนทอง หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ของเทศบาลตําบล แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานประจําป เสนอตอผูบริหารทองถิ่น
2. ผูบริหารทองถิ่น นํารางแผนการดําเนินงานประจําป เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปด
ประชุมพิจารณารางแผนการดําเนินงานประจําป
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนินงานประจําป แลวเสนอใหความเห็นชอบ
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น ประกาศเปนแผนการดําเนินงานประจําป และปดประกาศเผยแพรแผนการดําเนินงาน
ประจําป ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่ว ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นไดประกาศใช และตอง
ปดประกาศไวใหประชาชนรับทราบอยางนอยสามสิบวัน
แผนภูมิขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนา อบต.โพนทอง
รวบรวมแผนงาน / โครงการ
ที่มีงบประมาณสนับสนุน
จัดทํารางแผนการดําเนินงาน

อบต. โพนทอง
หนายราชการสวนกลาง / สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ

เสนอรางแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนา อบต.
พิจารณารางแผนการดําเนินงาน
เสนอนายกฯ เห็นชอบ
ประกาศใชแผนการดําเนินงาน

นําแผนการดําเนินงานไปปฏิบัติ

ปดประกาศ / ประชาสัมพันธ

องค์การบริ หารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน

1. ผูบริหารทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน
การพัฒนาของในแตละปงบประมาณ
2. เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแตละปงบประมาณและประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได
3. ทําใหทราบถึงกิจกรรม /งาน/โครงการพัฒนาที่จะดําเนินการจริงในปงบประมาณนั้นๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลโพนทอง
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สวนที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การจัดใหมี งานดานคมนาคมและการขนสง
1.2 การจัดใหมี งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.3 การจัดใหมี งานดานการผังเมือง และการควบคุม
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 การสงเสริมคุณภาพชีวิต และการสงเสริมอาชีพ
2.2 การจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห และพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.2.1 การจัดสวัสดิการสังคม และการสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุ
2.2.2 การจัดสวัสดิการสังคม และการสงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถิ่น
2.2.3 การจัดสวัสดิการสังคม และการสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในทองถิ่น
2.3 การสงเสริมดานการศึกษา
2.4 การสนับสนุนดานสาธารณสุขชุมชน
รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
หนวยดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

17
15
32

16.67
14.71
31.37

1,676,000
907,000
2,583,000

11.86
6.42
18.27

8
13
4
4
5

7.84
12.75

535,000
5,640,600
4,680,600
780,000
180,000

3.78
39.90

11
4
36

10.78
3.92
35.29

2,146,820
392,600
8,715,020

15.19
2.78
61.65

อบต.โพนทอง

อบต.โพนทอง
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สวนที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย
3.1 การสงเสริมประชาธิปไตย
3.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 การรักษาความสงบเรียบรอย
รวม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 การสงเสริมการลงทุน
4.2 การสงเสริมดานพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
รวม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
หนวยดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด

6
1
3
10

5.88
0.98
2.94
9.80

505,000
150,000
330,200.00
985,200

3.57
1.06
2.34
6.97

6
1
7

5.88
0.98
6.86

1,019,000
50,000
1,069,000

7.21
0.35
7.56

7
7

6.86
6.86

230,000
230,000

อบต.โพนทอง

อบต.โพนทอง

อบต.โพนทอง
1.63
1.63

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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สวนที่ 2
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
6)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
6.1 การศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการที่
ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
หนวยดําเนินการ
โครงการทั้งหมด
งบประมาณทั้งหมด
อบต.โพนทอง

10
10
102

9.80
9.80
100.00

555,000
555,000
14,137,220

3.93
3.93
100.00

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

1 โครงการกอสรางถนน
กอสรางถนน คสล. ผิวจราจรกวาง 3.00
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชค เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ดี หมูที่ 3
หรือพื้นที่ไมนอยกวา 192.00 ตารางเมตร (
ตามแบบแปลน ของ อบต. โพนทอง )

100,000 หมูที่ 3 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุข
เกษม (ตอเสนเดิม) หมูที่ 4

กอสรางถนน คสล.(ซอยสุขเกษม ตอเสนเดิม)
บานดงบาก ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว
๖5.๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 260.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.โพนทอง กําหนด
พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

150,000 หมูที่ 4 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง - ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหลังโรงเรียน บาน
สายหลังโรงเรียน หมูที่ 4 ดงบาก ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาว 400 เมตร โดยลงลูกรัง 240
ลูกบาศกเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.
โพนทอง

45,000 หมูที่ 4 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การจัดใหมี งานดานคมนาคมและการขนสง

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง - ปรับปรุงถนนลูกรัง สายกุดฉิม ผิวจราจร
สายกุดฉิม หมูที่ 4
กวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร
โดยลงลูกรัง 185 ลูกบาศกเมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.โพนทอง

35,000 หมูที่ 4 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง - ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเกษตรพืชผล ผิว
สายเกษตรพืชผล หมูที่ 4 จราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500
เมตร โดยลงลูกรัง 320 ลูกบาศกเมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.โพนทอง กําหนด

60,000 หมูที่ 4 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง - คาปรับปรุงถนนลูกรัง สายปาชาใต ผิว
สายปาชาใต หมูที่ 4
จราจรกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 230
เมตร โดยลงดินถม 60 ลูกบาศกเมตร ลง
ลูกรัง 184 ลูกบาศกเมตร

40,000 หมูที่ 4 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

7 โครงการกอสรางถนน
- กอสรางถนน คสล. หนาวัดศรีคูณเมืองใต
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาวัด ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว...58..เมตร
ศรีคูณเมืองใต หมูที่ 5
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา 290
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.โพน
ทอง กําหนด พรอมปายโครงการ จํานวน 1
ปาย

170,000 หมูที่ 5 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

8 โครงการขยายไหลทาง
- ขยายไหลทาง คสล. หนาวัดศรีคูณเมืองเหนือ
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนาวัด บานดงมะเอก หมู 6 เพื่อใหประชาชนไดมี
ศรีคูณเมืองเหนือ หมูที่ 6 ถนนสําหรับใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก
รวดเร็วและปองกันอุบัติเหตุ ขนาดกวาง ๑.00
เมตร ยาว 3๔.0๐เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 34 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบ อบต.โพนทอง กําหนด

18,000 หมูที่ 6 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

9 โครงการกอสรางวางทอลอด - วางทอระบายน้ํา คสล.  ขนาด 1.20
ถนน (สายหนองขาม) หมูที่ เมตร จํานวน 5 ทอน 3 แถว รวม 15
7
ทอน สายหนองขาม บานหนองลาดควาย หมูที่
7 ( ตามแบบแปลน ของ อบต. โพนทอง
กําหนด ) พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย

180,000 หมูที่ 7 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

10 โครงการกอสรางรางระบาย - กอสรางรางระบายน้ํา หนาบานลุงพลชัย –
น้ํา หนาบานลุงพลชัย –ลุง ลุงสาคร (ตอจากรางเดิม) บานหนองลาดควาย
สาคร หมูที่ 7
หมู 7 ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 62
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ตามแบบแปลน
ของ อบต. โพนทอง กําหนด ) พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย

150,000 หมูที่ 7 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

11 โครงการกอสรางรางระบาย - กอสรางรางระบายน้ํา หนาบานนายสมนึก –
น้ํา หนาบานนายสมนึก –
นางพามี บานเหลาสําราญ หมู 8 ขนาด
นางพามี หมูที่ 8
กวาง 0.40 เมตร ยาว 89 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ( ตามแบบแปลน ของ
อบต. โพนทอง กําหนด ) พรอมปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย

220,000 หมูที่ 8 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

12 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีต ซอยวัดโพนทอง
หมูที่ 9

- กอสรางถนน คสล. ซอยวัดโพนทอง บาน
โพนทอง หมู 9 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร
ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไมนอยกวา 425 ตารางเมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.โพนทองกําหนด พรอมปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย

248,000 หมูที่ 9 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

- จัดซื้อดินลูกรังเพื่อใชในการซอมแซมถนน
ลูกรังที่ชํารุด ภายในหมูที่ 5 จํานวน 170
ลูกบาศกเมตรๆละ ๑๘๐ บาท
- จัดซื้อดินลูกรังเพื่อใชในการซอมแซมถนน
ลูกรังที่ชํารุด ภายในหมูที่ 6 จํานวน ๑45
ลูกบาศกเมตรๆละ ๑๘๐ บาท
- จัดซื้อดินลูกรังเพื่อใชในการซอมแซมถนน
ลูกรังที่ชํารุด ภายในหมูที่ 7 จํานวน 48
ลูกบาศกเมตรๆละ ๑๘๐ บาท

30,600 หมูที่ 5 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

26,100 หมูที่ 6 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

8,640 หมูที่ 7 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

13 โครงการจัดซื้อดินลูกรังเพื่อ
ซอมแซมถนนลูกรังภายใน
หมูบาน หมูที่ 5,6,7,8,10

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการจางเหมาบริการ
ซอมแซมฝารางระบายน้ํา
ภายในตําบล
15 โครงการจางเหมาลอกทอ
ระบายน้ําภายในหมูบาน
บานดงมะเอก หมู 5

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- จัดซื้อดินลูกรังเพื่อใชในการซอมแซมถนน
ลูกรังที่ชํารุด ภายในหมูที่ 8 จํานวน ๑3๗
ลูกบาศกเมตรๆละ ๑๘๐ บาท
- จัดซื้อดินลูกรังเพื่อใชในการซอมแซมถนน
ลูกรังที่ชํารุด ภายในหมูที่ 10 จํานวน 56
ลูกบาศกเมตรๆละ ๑๘๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ในการซอม
แซมครุภัณฑ และสิ่งกอสรางที่ชํารุด เชน ฝา
รางระบายน้ํา ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการลอกทอ
ระบายน้ําและทอระบายน้ํา ทําความสะอาด
รางระบายน้ํา เพื่อปองกันการอุดตันของราง
ระบายน้ําในหมูบาน ในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลโพนทอง

16 โครงการจางเหมาบริการ
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ในการ
ซอมแซมทอระบายน้ําหนอง ซอมแซมหรือเปลี่ยนทอที่ชํารุด เพื่อไมใหน้ํา
ตากุนอย หมูที่ 9
ทวมขังที่นาประชาชนบริเวณหนองตากุนอย
ฯลฯ

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
24,660 หมูที่ 8 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

10,000 หมูที่ 10 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

30,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สวนโยธา

อบต.โพนทอง

50,000 หมูที่ 5 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

5,000 หมูที่ 9 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการจัดซื้อยางมะตอย
สําเร็จจรูปซอมแซมถนนใน
ตําบล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อยางมะตอยสําเร็จรูป
บรรจุถุง ๆ ละ 20 กิโลกรัม ราคาถุงละ 150
บาท เพื่อใชในการซอมแซมถนนที่ชํารุดใน
ตําบลใหมีสภาพเหมาะสมกับการใชสัญจร

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

75,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สวนโยธา

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

15 : .

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

1 โครงการขยายเขตไฟฟา ซอย - จายเปนคาอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวน
เรืองไทย หมูที่ 3
ภูมภิ าคอําเภอธาตุพนม ในการขายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ซอยเรืองไทย หมูที่ 3
2 โครงการปรับปรุงหอกระจาย - อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานเหลา
ขาวหมูบาน บานเหลา
สําราญ หมูที่ 3 เพื่อใชจัดซื้อ 1. ยูนิตฮอรน
สําราญ หมูที่ 3
กลม ขนาด 150 w พรอมไลนในตัว จํานวน 5
ชุด สายไฟฟา VFF 200 เมตรเพื่อใช
ปรับปรุงหอกระจายขาว

130,000 หมูที่ 3 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

10,000 หมูที่ 3 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

3 โครงการซื้อฮอลขยายเสียง - อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานดงมะ
ปรับปรุงหอกระจายขาว หมู เอก หมูที่ 5 เพื่อใชจัดซื้อ 1. ลําโพงฮอรน
ที่ 5
ปากกลม พรอมวอยซ 4 ตัว จํานวน 2 ชุด

20,000 หมูที่ 5 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

4 โครงการปรับปรุงรางระบาย - ปรับปรุงรางระบายน้ํา ซอย 7 หนาบาน
น้ํา ซอย 7 หนาบานนางหนู นางหนูคิด ผิวเหลือง หมู 5 เพื่อแกไขปญหา
คิด ผิวเหลือง หมูที่ 5
น้ําทวมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา

30,000 หมูที่ 5 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 การจัดใหมี งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

5 โครงการปรับปรุงรางระบาย - ปรับปรุงรางระบายน้ํา ซอย 6 หนาบาน
น้ํา ซอย 6 หนาบานนายฟก นายฟก โกพล หมู 5 เพื่อแกไขปญหาน้ํา
โกพล หมูที่ 5
ทวมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา

20,000 หมูที่ 5 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

6 โครงการติดตั้งไฟฟาพาดดับ - จายเปนคาอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวน
รอบหมูบาน หมูที่ 7
ภูมิภาคอําเภอธาตุพนม ในการติดตั้งพาดสาย
ดับไฟฟารอบหมูบาน บานหนองลาดควาย
หมูที่ 7

50,000 หมูที่ 7 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

7 โครงการปรับปรุงหอกระจาย - อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน บานเหลา
ขาว หมูที่ 8
สําราญ หมู 8 เพื่อจัดซื้อ 1.แอมป
ภาคขยายกําลังสง 1,000 w. แรงดันขาออก
100 v. แรงดันความถี 220 v. 50 HZ 2.
ลําโพงฮอรนปากกลม พรอมยูนิด 150 w.
และไลนในตัว จํานวน 4 ชุด

20,000 หมูที่ 8 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

8 โครงการขยายเขตไฟฟาซอย - จายเปนคาอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวน
ประปา ซอยสุขสันตหมูที่ 8 ภูมภิ าคอําเภอธาตุพนมในการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ซอยประปา ซอยสุขสันต บานเหลา
สําราญ หมู 8

70,000 หมูที่ 8 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

9 โครงการขยายเขตไฟฟาซอย - จายเปนคาอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวน
ขางโรงเรียน หมูที่ 8
ภูมิภาคอําเภอธาตุพนมในการ ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา ซอยขางโรงเรียน บานเหลาสําราญ
หมูที่ 8

10,000 หมูที่ 8 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

10 โครงการขยายไฟฟาสอง
สวางหนาบาน หมูที่ 9

- จายเปนคา ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ ตาม
ไหลทาง บานโพนทอง ติดตั้งโคมไฟถนน ขนาด
1x36 วัตต โดยใชกระแสไฟฟาจากบานที่
ติดตั้ง จํานวน 4 จุด

12,000 หมูที่ 9 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

11 โครงการขยายเขตไฟฟาแรง - จายเปนคาอุดหนุนใหแกการไฟฟาสวน
ต่ํา สายหนองตากุนอยหมูที่ 9 ภูมภิ าคอําเภอธาตุพนมในการ ขยายเขตไฟฟา
แรงต่ํา บริเวณซอยหนองตากุนอย บานโพน
ทอง หมูที่ ๙ คือ
1. นางรสสุคนธ รัชโน บานเลขที่ 212
2. นายสุภาพ อรรคสังข บานเลขที่ 82
3. นายวิภารัตน ธรรมจันทร บานเลขที่ 356
4. นายทศภรณ แสนรังค บานเลขที่ 161

45,000 หมูที่ 9 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
400,000 หมูที่ 10 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

13 โครงการปรับปรุงสันฝายเก็บ - จายเปนคาปรับปรุงฝายน้ําลนหวยนอย
หมูที่ 10
บานหนองลาดควาย หมู 10 เพื่อใชเปน
แหลงกักเก็บน้ําไวใชเพื่ออุปโภค บริโภค โดย
การสรางบานประตูกั้นน้ํา ไมเนื้อแข็ง ดังนี้
1. ขนาด 2 นิ้ว × 8 นิ้ว ยาว 2.10 เมตร
จํานวน 8 แผน
2. ขนาด 2 นิ้ว × 8 นิ้ว ยาว 3.10 เมตร
จํานวน 4 แผน

20,000 หมูที่ 10 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

14 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ซุมไมเอนกประสงคหนา
สํานักงาน อบต.

30,000

12 โครงการกอสรางประปา
พรอมระบบประปาหมูบาน
หมูที่ 10

- จายเปนคากอสรางระบบประปาหมูบาน
บานหนองลาดควาย หมู 10 เพื่อกอสราง
ระบบประปาหมูบาน ชนิดหอถังเหล็กเก็บน้ํา
ขนาดความจุ 12 ลูกบาศกเมตร หอถังสูง
12 เมตร เพื่อแกไขปญหาประชาชนขาด
แคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค

- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมซุม หนา
สํานักงาน อบต. เพื่อแกไขการขาดแคลน
สถานที่ประชุมสํานักงานของ อบต.

-

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการปรับปรุงซอมแซม
เตาเผาขยะ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมเตาเผาขยะ
ภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโพน
ทอง ขนาด กวาง 1.45 เมตร ยาว 1.45
เมตร

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
40,000

-

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

20 : .

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

1 อุดหนุนกลุมถักไหมพรม
หมูที่ 5 บานดงมะเอก

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมอาชีพถักไหม
พรม หมูที่ 5 บานดงมะเอกเพื่อจายเปนคา
จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ในการบริหาร
จัดการกลุม ฯ

20,000 หมูที่ 5 ต.โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

2 โครงการอุดหนุนกลุมเย็บ
กระเปา หมูที่ 5

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมอาชีพเย็บ
กระเปา หมูที่ 5 บานดงมะเอกเพื่อจายเปนคา
จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ในการบริหาร
จัดการกลุม ฯ

20,000 หมูที่ 5 ต.โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

3 โครงการอุดหนุนกลุมเย็บ
กระเปา หมูที่ 6

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมอาชีพเย็บ
กระเปา หมูที่ 6 บานดงมะเอกเพื่อจายเปนคา
จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ในการบริหาร
จัดการกลุม ฯ

20,000 หมูที่ 6 ต.โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

20,000 หมูที่ 7 ต.โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

4 โครงการอุดหนุนกลุมสตรีทอ - จายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมอาชีพทอผา
ผา ผาปกมือ หมูที่ 7
ปกมือ หมูที่ 7 บานหนองลาดควายเพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณตาง ๆ ในการ
บริหารจัดการกลุม ฯ

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 การสงเสริมคุณภาพชีวิต และการสงเสริมอาชีพ

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมูบาน หมูที่
9 บานโพนทองจัดซื้อ
เครื่องครัว โตะ เตนท เกาอี้
ฯลฯ หมูที่ 9
6 โครงการอุดหนุนกลุมเลี้ยง
จิ้งหรีดตําบลโพนทอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9 บานโพนทอง เพื่อจายเปนคา
จัดซื้อเครื่องใชที่จําเปนในงานสาธารณะของ
หมูบาน เชน เครื่องครัว ถวย หมอ จาน
เกาอี้ โตะ เตนท ฯลฯ

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแก กลุมเลี้ยงจิ้งหรีด
ตําบลโพนทอง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ในการบริหารจัดการกลุม ฯ
7 เงินสมทบเขากองทุน
- เพื่อจายเปนเงินสมทบสําหรับกองทุนบําเน็จ
บําเหน็จบํานาญ ขาราชการ บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
สวนทองถิ่น
8 เงินสมทบกองทุน
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ประกันสังคม
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
20,000 หมูที่ 9 ต.โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

100,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

125,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

210,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

22 : .

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

1 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
แหงชาติ

- จายเปนคาใชในการจัดงานวันผูสูงอายุเนื่อง
ในวันสงกรานต และวันครอบครัว โดยการ
ทําบุญ ตักบาตร การซื้อของขวัญฯลฯ เพื่อทํา
การสงเคราะหผูสูงอายุ

150,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุ

- จายเปนคาอบรมใหความรูดาน การครองตน
ในหลักธรรม และการเดินทางไปนมัสการพระ
ธาตุตามวัดตางๆ
- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกกลุมดูแลสุขภาพ
เพื่อจัดซื้อจัดซื้อ อุปกรณเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง ตางๆ

100,000

3 โครงการอุดหนุนกลุมดูแล
สุขภาพจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
หมูที่ 6
4 โครงการสรางหลักประกัน
รายไดแกผูสูงอายุ (เบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ)

- จายเปนเงินคาเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหกับ
ผูสูงอายุในเชต อบต.โพนทอง

-

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 การจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห และพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.2.1 การจัดสวัสดิการสังคม และการสงเสริมการพัฒนาผูสูงอายุ

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

65,000 หมูที่ 6 ต.โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

4,365,600 พื้นที่ อบต. โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

23 : .

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
20,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- จายเปนเงินคาเบี้ยความพิการใหกับผูพิการ
ในเชต อบต.โพนทอง

690,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

3 โครงการจายเบี้ยยังชีพผูปวย - จายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
โรคเอดส
จํานวน 7 คน ๆ ละ 500 บาท / เดือน
จํานวน 12 เดือน ในเขต อบต.โพนทอง
4 โครงการ อุดหนุนศูนยเฉลิม - จายเปนเงินอุดหนุนใหแกอุดหนุนศูนยเฉลิม
พระเกียรติ เพื่อชวยเหลือ
พระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส และผู
ผูปวยเอดส H.I.V
ติดเชื่อ HIV. อําเภอเรณูนคร ดําเนินงานในการ
แกไขปญหาของผูปวยโรคเอดส

60,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

10,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

1 โครงการชาวโพนทองรวมใจ - จายเปนเงิน สิ่งของ ยารักษาโรค ฯลฯ ใน
ชวยเหลือสังคม
การชวยเหลือผูดอยโอกาสในพื้นที่ อบต.โพนทอง
2 โครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทาง
สังคมใหแกคนพิการหรือทุ
พลภาพ (เบี้ยความพิการ)

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 การจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห และพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.2.2 การจัดสวัสดิการสังคม และการสงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

24 : .

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- จายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก
ประจําป 2557 ในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ
ของขวัญ คาสถานที่ คาของรางวัล ฯลฯ
2 โครงการแขงขันกีฬา ตานยา - จายเปนคาดําเนินการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
เสพติดของเยาวชน
ติด ของเยาวชน ( หมูที่ 4 – 5- 6 - 8 ) เชน
คากรรมการตัดสิน คาวัสดุอุปกรณ คาปาย
โครงการ คาถวยรางวัล คาน้ําดื่ม คาอาหาร
ฯลฯ

30,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

50,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

3 โครงการเขาคายคุณธรรม
- จายเปนคานําเด็ก และเยาวชน เขาคาย
จริยธรรม (โครงการตอเนื่อง) ปฏิบัติธรรม เปนคา วิทยากร คาอาหาร คา
น้ําดื่ม คาสถานที่ ฯลฯ
4 โครงการพลังแผนดินตานยา - จายเปนคา วัสดุ อุปกรณ ในการจัดอบรม
เสพติดอยางยั่งยืน(โครงการ คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่ เพื่อบรม
ตอเนื่อง)
และศึกษาดูงาน สถานบําบัดยาเสพติด ฯลฯ

20,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

30,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2557

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 การจัดสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห และพัฒนาเด็กและเยาวชน
2.2.3 การจัดสวัสดิการสังคม และการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

25 :

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการสงเสริมการสราง
ภาวะผูนําในกลุมเยาวชน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- จายเปนคาอบรมนอกสถานที่เพื่อใหความรูแก
เยาชนใหเกิดการมีสวนรวม ในการทํากิจกรรม
รวมกับชุมชน การสรางความเชื่อมั่น การ
แสดงออกถึงพลังความดีความกลาหาญ ที่
สามารถเปนผูนําในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ
จายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทนวิทยากร
คาน้ําดื่ม คาอาหาร คาสถานที่เพื่ออบรม ฯลฯ

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
50,000 พื้นที่ อบต. โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

26 :

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

1 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บานเหลาสําราญ (โครงการ
รักการอาน)

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานเหลา
สําราญ เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน ในโครงการ
เพื่อใหนักเรียน ได มีหนังสือ แผนซีดี และสื่อ
ตาง ๆ ที่เปนตัวอยางที่ดี และเหมาะสม ในการ
สงเสริมการอาน

40,000 โรงเรียนบานเหลา

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บานดงบาก (โครงการคาย
พละศึกษา)

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานดงบาก
เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมโครงการคายพละ
ศึกษา จัดซื้อสื่อการเรียนตาง ๆ ที่เปน
ตัวอยางที่ดี และเหมาะสม ในการสงเสริมให
นักเรียนมีความรูความสามารถทางพละศึกษา
มากขึ้น

25,000 โรงเรียนบานดงบาก

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

สําราญ

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 การสงเสริมดานการศึกษา

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

27 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

3 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บานดงบาก (โครงการ
หองเรียนอาเซียน)

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานดงบาก
เพื่ออุดหนุนโครงการ หองเรียนอาเซียนเพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนไดเตรียมความพรอมเขาสู
การเปนประชาคมอาเซียน เพื่อจัดซื้อสื่อการ
เรียน ในโครงการ นักเรียนไดมีหนังสือ แผนซีดี
และสื่อ ตาง ๆ ที่เปนตัวอยางที่ดี และ
เหมาะสมตอการเตรียมความพรอม

25,000 โรงเรียนบานดงบาก

4 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บานดงมะเอก (โครงการจัด
สื่อการเรียน)

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานดงมะ
เอก เพื่ออุดหนุนในการจัดหา จัดทํา จัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ เพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอน
ในการสงเสริม ใหสามารถทําใหเด็กนักเรียน ได
ทํากิจกรรมที่จะสงเสริมการเรียน ไดมากขึ้น
ดําเนินการรักการอาน เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
ในโครงการ เพื่อใหนักเรียน ได มีหนังสือ แผน
ซีดี และสื่อ ตาง ๆ ที่เปนตัวอยางที่ดี และ
เหมาะสม ในการสงเสริมการอาน

25,000 โรงเรียนบานดงมะเอก สํานักปลัด

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

28 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

5 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานดงมะ
บานดงมะเอก (โครงการสวน เอก เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมโครงการ สวน
เศรษฐกิจพอเพียง)
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียน
รูจักหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยปลูกผัก
สวนครัว เพื่อไวรับประทานใน โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน เชน คาจัดซื้อพันธุผัก คาปุย
คาวัสดุในการเตรียมดิน และทําแปลงผัก ฯลฯ

25,000 โรงเรียนบานดงมะเอก สํานักปลัด

6 โครงการอุดหนุนโรงเรียน
บานหนองลาดควาย
(โครงการสงเสริมการอาน
ออกเขียนได)

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานหนอง
ลาดควาย เพื่ออุดหนุนการดําเนินการรักการ
อาน เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน ในโครงการ เพื่อให
นักเรียน ได มีหนังสือ แผนซีดี และสื่อ ตาง ๆ ที่
เปนตัวอยางที่ดี และเหมาะสม ในการสงเสริม
การอาน

20,000 โรงเรียนบานหนอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

7 โครงการอาหารกลางวันเด็ก 1 ) อุดหนุนโรงเรียนบานเหลาสําราญ เพื่อจาย
นักเรียนในสังกัด สพฐ.
เปนคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน
2 ) อุดหนุนโรงเรียนบานดงบาก เพื่อจายเปน
คาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

169,000 โรงเรียนบานเหลา

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

522,600 โรงเรียนบานดงบาก

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

อบต.โพนทอง

ลาดควาย

สําราญ

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

29 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

3 ) อุดหนุนโรงเรียนบานดงมะเอก เพื่อจาย
เปนคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน
4 ) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองลาดควาย เพื่อ
จายเปนคาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน
8 โครงการอาหารกลางวันศูนย 1 ) อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคูณเมืองใต
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
2 ) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลโพนทอง เพื่อจายเปนคาจางประกอบ
อาหารกลางวันใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียน ศูนยองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง

124,800 โรงเรียนบานดงมะเอก สํานักปลัด

9 โครงการอาหารเสริม (นม) 1) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน
เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบานเหลาสําราญ จํานวน 65 คน
สพฐ.
2) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน
โรงเรียนบานดงบาก จํานวน 201 คน
3) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน
โรงเรียนบานดงมะเอก จํานวน 48 คน

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

อบต.โพนทอง

18,200 โรงเรียนบานหนอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

145,600 ศพด.วัดศรีคูณเมือง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

145,600 ศพด.อบต.โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

118,300 โรงเรียนบานเหลา

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

365,820 โรงเรียนบานดงบาก

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

ลาดควาย

สําราญ

87,360 โรงเรียนบานดงมะเอก สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

30 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

4) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน
โรงเรียนบานหนองลาดควาย จํานวน 7 คน
10 โครงการอาหารเสริม (นม) 1) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนศูนย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีคูณเมือง จํานวน 40
คน
1) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโพน
ทอง จํานวน 40 คน
11 โครงการทุกนการศึกษา
- เพื่อจายเปนคาเลาเรียน และคาธรรมเนียม
ระดับปริญญาโท สําหรับ
การศึกษาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ผูบริหาร สมาชิกฯ พนักงาน และสมาชิก อบต. หรือ ผูที่สิทธิ ที่อยูใน
สวนตําบล ลูกจาง และ
เงื่อนไขที่รับทุนการศึกษาได
พนักงานจาง

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
12,740 โรงเรียนบานหนอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

78,400 ศพด.วัดศรีคูณเมือง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

78,400 ศพด.อบต.โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

ลาดควาย

120,000

-

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอุดหนุนศูนย
สาธารณสุขชุมชน หมูที่
3-10

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุขมูลฐาน ดําเนินกิจกรรม
โครงการงานสาธารณสุขมูลฐานหมูบาน ทั้ง 8
หมูบาน ๆ ละ 10,000 บาท

2 โครงการควบคุมและปองกัน - เพื่อใชในการจัดซื้อทรายอะเบท จํานวน 12
โรคไขเลือดออก
ถัง ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อใชในการทําลาย
การเพาะพันธ ของยุงลายตามแหลงน้ําขัง
- เพื่อใชในการจัดซื้อ น้ํายาพนหมอกควัน
จํานวน 48 ขวด ๆ ละ 1,200 บาท เพื่อ
ใชในการฉีดพนกําจัดยุงลาย
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการฉีดพนหมอก
ควัน ในการกําจัดยุงลาย ของทั้ง 8 หมูบาน
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก
และโรคติดตออื่น ๆ

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 การสนับสนุนดานสาธารณสุขชุมชน

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

80,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

60,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

57,600 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

40,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

32 : .

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการตรวจคัดกรอง
สารเคมีตกคางในเลือดใน
กลุมเกษตรกรผูสัมผัส และ
กลุมเสี่ยงในพื้นที่ อบต.โพน
ทอง
4 สมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบล
โพนทอง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อใชในการจัดซื้อ น้ํามันเชื่อเพลิง ที่ใชผสม
ในการฉีดพนหมอกควัน เพื่อกําจัดยุงลาย
จํานวน 4 ครั้ง / ป
- เพื่อจายเปนคาชุดตรวจคัดกรอง สารเคมี
ตกคางในเลือด จํานวน 500 ชุด คาใชจาย
ในการอบรม คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม
ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการสมทบ การ
บริหารจัดการดานเสริมสรางสุขภาพปองกันโรค
ฟนฟูสภาพ ของหนวยบริการหรือสถานที่
บริการอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพตางๆ ในชุมชน

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

45,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

30,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

80,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
- เพื่อจายเปนคาอบรมในการพัฒนาการ
คณะกรรมการกลุมสตรี ผุนํา ดําเนินการของคณะกรรมการกลุมสตรี กลุม
กลมอาชีพตางๆผูนําชุมชน อาชีพตาง ๆ และผูนําชุมชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการบริหารจัดการกลุมและชุมชน
เชน การจัดฝกอบรม คาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหาร อาหารวาง คาพาหนะ
การเดินทางศึกษาดูงาน ฯลฯ
2 โครงการขับเคลื่อนแผนของ - เพื่อจายเปนเงินเปนคา อบรม คาวัสดุอุปกรณ
ชุมชนและจัดเวทีประชาคม และทํากิจกรรมนอกสถานที่
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป
3 โครงการสงเสริมความรูดาน - เพื่อจายเปนคา วัสดุ อุปกรณ ในการจัดอบรม
กฎหมาย และการเตรียม
คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่ เชน อบรม
ความพรอมเขาสูการเปน
ใหความรูดานกฎหมาย ขอมูลขาวสารและภัย
ประชาคมอาเซียน
พิบตั ิตาง ๆ กฎหมายประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของชุมชน พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารราชการ พ.ศ. 2540

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.1 การสงเสริมประชาธิปไตย

100,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

20,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

10,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

34 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

4 โครงการพัฒนาศักยภาพใน - เพื่อจายเปนคาจัดการอบรมและศึกษาดูงาน
การปฎิบัติหนาที่(ศึกษาดูงาน) เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองคความรู ใน
การปฎิบัติหนาที่และปรับเปลี่ยนโลกทัศนใน
การปฎิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกฯ อบต.
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
300,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

อบต.นาขาม

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

5 โครงการอุดหนุนองคการ
บริหารสวนตําบลนาขาม
(อุดหนุนโครงการ ศูนย
สารสนเทศขอมูลขาวสาร
ระดับอําเภอ)

- เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
สํานักงาน คาซอมแซมเครื่องใชสํานักงาน คา
สาธารณูปโภค ฯ ของศูนยรวมขอมูลขาวสาร
การจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ ของอําเภอเรณู
นคร ตามโครงการปรับปรุงศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางระดับอําเภอ

25,000

6 โครงการคาใชจายในการ
เลือกตั้ง

- เพื่อจายเปนคาจัดการเลือกตั้งของ อบต.
กรณีผูบริหาร สมาชิกสภาฯ วางลง เลือกตั้ง
ซอมแทนตําแหนงตางๆ เปนคาวัสดุ อุปกรณ
แบบพิมพ คาตอบแทน คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กรรมการนับคะแนน ฯลฯ

50,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

35 :

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอบรมสัมนาและ
ศึกษาดูงานของสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน ในการอบรม การ
จัดอบรมทบทวน ฯลฯ เพื่อใหความรูแก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน การศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานปองกันภัย
ฝายพลเรือนในการปฏิบัติหนาที่

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.2 การปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย

150,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

36 : .

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปองกันอาชญากรรม - เพื่อดําเนินการตรวจรวม และจัดอบรมระงับ
(การตรวจรวมของ อปพร. เหตุและปองกัน การใชเครื่องพันธนาการ เพื่อ
กับสถานีตํารวจภูธรเรณูนคร จายเปนคาจัดอบรม คาวิทยากร คาพาหนะ
คาน้ํามันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติหนาที่ คา
วัสดุอุปกรณในการตั้งจุดตรวจ คาตอบแทนใน
การอยูเวรยาม ของ อปพร. ตามโครงการ ฯลฯ
2 โครงการปองกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในวัน
สําคัญตางๆ

- เพื่อจายเปนคาดําเนินการตั้งศูนยอํานวย
ความสะดวก และชวยเหลือ ประชาชน ที่ใช
ถนน ในชวงเทศกาลวันสําคัญ ตาง ๆ เชน วัน
สงกรานต วันปใหม งานนมัสการพระธาตุพนม
ฯลฯ เปนคาอาหาร คาน้ํา คายาสามัญ
ประจําบาน และ คาตอบแทนแกผูอยูเวรยาม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
3.3 การรักษาความสงบเรียบรอย

275,200 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

45,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

37 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

3 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสู - จายเปนเงินอุดหนุนใหอุดหนุนศูนย
เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอ
อําเภอเรณูนคร
เรณูนคร เพื่อดําเนินกิจกรรมในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
10,000

พื้นที่ อ.เรณูนคร

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

38 :

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

1 โครงการสงเสริมไถกลบตอซัง - เพื่อจายเปนคา วัสดุ อุปกรณ คาอาหาร
คาอาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร คาสถานที่
ฯลฯ ในการจัดอบรมเพื่อใหความรูและรณรงค
ใหเกษตรกรมีการไถกลบตอซัง เพิ่มความอุดม
สมบูรณของดิน ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมได ฯลฯ

10,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

2 โครงการใหความรูประชาชน - เพื่อจายเปนคาฝกอบรม ใหกับเจาหนาที่
และเจาหนาที่ดานภาษีและ และประชาชนในดานภาษีและคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม
จํานวน 50คน เพื่อจาย เปนคาวิทยากร คา
วัสดุ คาอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม ฯลฯ

10,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

3 โครงการใหความรูประชาชน
และเจาหนาที่ที่เปน
คณะกรรมการในการจัดซื้อ/
จัดจาง

10,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

- เพื่อจายเปนคาฝกอบรม ใหความรูแก
ประชาชนที่เปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ดานงานโยธา จํานวน 50 คน เพื่อจาย เปน
คาวิทยากร คาวัสดุคาอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม
ฯลฯ

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
4.1 การสงเสริมการลงทุน

อบต.โพนทอง

อบต.โพนทอง

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

39 :

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ ของ อบต. เชน รถยนต โตะ เกาอี้
เครื่องคอมพิวเตอร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ของ
สํานักงานปลัด

70,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และซอมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ ของ องคการบริหารสวนตําบล
โพนทอง โตะ เกาอี้ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ของสวนการคลัง (หัวหนาสวนการคลัง)

20,000

-

สวนการคลัง
อบต.โพนทอง

- เพื่อจายเปนคา บํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุ
และครุภัณฑ ของ อบต. เชน รถยนต โตะ
เกาอี้ เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ของสวนโยธา

10,000

-

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

40,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

5 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ
- เพื่อใหวัดสุอมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
สํานักงาน และวัสดุที่จําเปน เพียงพอตอการปฏิบัติงาน และสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
- เพือ่ จายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆ
เชน สมุด ปากกา แฟม ดินสอ ฟวเจอรบอรด
รวมถึงวัสดุที่มีลักษณะคงทน ถาวร และมีอายุ
การใชงานในระยะเวลาประมาณ 1 ป เชน
เครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

40 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
สมุด ปากกาแฟม ดินสอ ฟวเจอรบอรด รวมถึง
วัสดุที่มีลักษณะคงทน ถาวร และมีอายุการใช
งาน ใน ระยะเวลา ประมาณ 1 ป เชน เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ (หัวหนา
สวนการคลัง)

25,000

-

สวนการคลัง
อบต.โพนทอง

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน สมุด
ปากกาแฟม ดินสอ ฟวเจอรบอรด รวมถึงวัสดุ
ที่มีลักษณะคงทน ถาวร และมีอายุการใชงาน
ในระยะเวลาประมาณ 1 ป เชน เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ฯลฯ

15,000

-

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

- คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ - เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟา เชน
หลอดไฟ สายไฟ เสาอากาศ สายไมค สตาท
เตอร แบตเตอรี่กลอง แบตเตอรี่ไมค ฯลฯ
ของสํานักงาน

50,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณไฟฟาเชน
หลอดไฟ สายไฟ เสาอากาศ สายไมค สตาท
เตอร ฯลฯ ของหมูบาน ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

70,000

-

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

41 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- คาจัดซื้อจัดหาวัสดุงาน
บานงานครัว

- เพื่อจาย เปนคาจัดซื้อ สิ่งของที่ใชในการทํา
ความสะอาดสํานักงาน และงานครัว เชน
สบู ผงซักฟอก ไมกวาด ผาเช็ดมือ
กระดาษชําระ ถังขยะ ฯลฯ

30,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น

- เพื่อใชในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง แกสหุงตม
ฯลฯ กับพาหนะสวนกลาง เครื่องตัดหญา
แกสหุงตม ฯลฯ
- เพื่อใชในการจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ ใน
การฉีดวัคซีน ใหกับสุนัข และแมวในพื้นที่ เพื่อ
ปองกันการเกิด โรคพิษสุนัขบา และโรคติดตอ
อื่น ๆ

200,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

30,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- เพื่อใชในการจัดซื้อผงเคมีบรรจุถังดับเพลิง
และอุปกรณดับเพลิง เพื่อปองกันการลุกลาม
เพลิงที่ทําความเสียหายตอทรัพยสินของ
ประชาชน ฯลฯ

10,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- เพื่อจายเปนคาแบตเตอรี่ ยางรถยนต เบาะ
รถยนต น้ํามันเบรก ฯลฯ ในการบํารุงรักษา
พาหนะสวนกลาง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดิสก ผาหมึก หมึกเครื่องพริ้นเตอร
โปรแกรมตางๆ เมาส สายตอพวง ฯลฯ

50,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

20,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- คาวัสดุวิทยาศาสตร หรือ
การแพทย

- คาวัสดุยานพาหนะ และ
ขนสง
- คาวัสดุคอมพิวเตอร

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

42 :

โครงการ/กิจกรรม

- คาวัสดุการเกษตร

- คาวัสดุกีฬา

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

- จัดซื้อตูเก็บเอกสาร

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดีสก ผาหมึก โปรแกรมตาง ๆ เมาท
สายตอพวง ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดีสก ผาหมึก โปรแกรมตางๆ เมาส สาย
ตอพวง ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธไม ปุย ในการ
บํารุงรักษาตนไม จอบ เสียม พลั่ว ฯลฯ ใน
สวนของสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ อุปกรณกีฬา เชน
อุปกรณในการเลนฟุตบอล อุปกรณชกมวย
วอลเลยบอล ฯลฯ ของหมูที่ 3-8–9
เพื่อใหมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอตอ
การปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก ใสเอกสาร ทาง
ราชการ ของสํานักงานปลัด ชนิด 2 บาน
แบบเปด - ปด จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 5500
บาท

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
15,000

-

สวนการคลัง
อบต.โพนทอง

15,000

-

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

20,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

30,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

5,500

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

43 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็กชนิด
2 บาน เปด – ปด (มี มอก.) จํานวน 1 หลังๆ
ละ 5,500 บาท ( ราคาตามบัญชีทองตลาด )
เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสาร ฎีกา เอกสาร
การเงิน เอกสารภาษี ตาง ๆ เอกสารรับ – สง
สวนการคลัง ฯลฯ

5,500

-

สวนการคลัง
อบต.โพนทอง

- โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ
2-4/5 จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 1,100 บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน หมุนปรับ
ระดับได จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,000 บาท

8,800

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

2,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 2 –
4/5 จํานวน 1 ตัว ๆละ 1,100 บาท (
ราคาตามบัญชีทองตลาด )
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ตั้งแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 43,500
บาท เพื่อติดตั้งที่
- อาคารสํานักงานใหญ จํานวน 1 เครื่อง
- อาคารหองสมุด (สวนโยธาจํานวน 1 เครื่อง

1,100

-

สวนการคลัง
อบต.โพนทอง

87,700

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 2 เครื่อง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

44 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- จัดซื้อเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร จํานวน 1
เครื่อง

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร
ภาพเลนสเดียว ขนาดไมนอยกวา 2,500
ANSI Lumens ระบบ XGA ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,900 บาท

23,900

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- จัดซื้อเครื่องเสียงสนาม
จํานวน 1 ชุด

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงสนาม
จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย ตูลําโพงขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว ชนิด 2 ทาง พรอมขาตั้ง
1 คู มิกซเซอรเพาวเวอรแอมป ขนาดไมต่ํา
กวา 100 W จํานวน 1 เครื่อง ไมคลอย
จํานวน 1 คู

36,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

- จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน - เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 1 เครื่อง
กําจัดยุง แมลงนําโรค ขนาด 1 คน หิ้ว ขนาด
เครื่อง 133×29×33 ชม. สามารถสะพาย
ใหลไดและมีที่จับสําหรับหิ้ว น้ําหนัก 8.8
กิโลกรัม ถังบรรจุน้ํายาเคมี ความจุ 6.5 ลิตร
อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง 2 ลิตร/ชั่วโมง
ความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิง
1.4
ลิตร

70,000

-

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

45 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม
อยางหนา

- เพื่อจัดซื้อ บันไดอลูมิเนียมอยางหนา ขนาด
สูง 8 ฟุต เพื่อใชในการซอมไฟฟา สาธารณะ
ของหมูบาน และสํานักงาน (สํารวจราคา
ตามทองตลาด)

3,500

-

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

- จัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟา

- เพื่อขัดซื้อเลื่อยฉลุไฟฟา (จิกซอว ) ขนาด
ความเร็ว 6 ระดับ ฉนวน 2 ชั้น ใชไฟ
220 v 50 HZ จํานวน 1 ปน เพื่อใชใน
การ เลื่อยไมอัดเพื่อทําตัวอักษร (สํารวจราคา
ตามทองตลาด)

3,000

-

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

- จัดซื้อหินเจียมือไฟฟา

- เพื่อใชในการจัดซื้อ หินเจียมือไฟฟา (ลูกหมู )
ใชไฟ 220 - 240 v จํานวน 1 ตัว เพื่อ
ใชในการตัด และ เจียไมใหเรียบ (สํารวจราคา
ตามทองตลาด)

2,000

-

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

- จัดซื้อสวานกระแทกระบบ - เพื่อจัดซื้อสวานโรตารี่ ขนาด 25
โรตารี่
มิลลิเมตร จํานวน 1 ตัว ใชไฟ 220 –
240 v จํานวน 2 ระบบ – 3 ระบบ เพื่อใช
ในการเจาะ และติดตั้งอุปกรณไฟฟา (สํารวจ
ราคาตามทองตลาด)

6,500

-

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟา
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในการซอมเสาโคม
ไฟฟาสาธารณะ (สํารวจราคาตามทองตลาด)

3,500

-

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

- จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต
ขนาดเล็ก

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนตขนาด
เล็ก บารยาวตั้งแต 12 – 22 นิ้ว (สํารวจ
ราคาตามทองตลาด)

10,000

-

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุม - เพื่อจายเปนคาอบรม ในการพัฒนาการ
โฮมสเตย หมูที่ 3
ดําเนินการของคณะกรรมการ การเดินทาง
ศึกษาดูงาน โฮมสเตย ที่มีวัฒนธรรมประเพณี
และวิถีชีวิตที่คลายกัน เพื่อสามารถนํามา
ปรับปรุงการดําเนินการโฮมสเตย ใหประสบ
ความสําเร็จ

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
50,000

-

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
4.2 การสงเสริมดานพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ในการ
ภายในหมูบาน (จัดซื้อพันธไม ปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อทําใหภูมิทัศน หมูที่ 6
เพื่อแจกจายใหปลูก) หมู 6 เกิดสภาพแวดลอม ในหมูบานที่สวยงาม เปน
ระเบียบ

50,000 หมูที่ 6 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในหมูบาน หมู 7

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน โดยการ ปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในหมูบาน เพื่อทําใหภูมิทัศน หมูที่ 7
เกิดสภาพแวดลอม ในหมูบานที่สวยงาม เปน
ระเบียบ

30,000 หมูที่ 7 ต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

3 โครงการ หนึ่งคน หนึ่งฝน
หนึ่งตน เพื่อประชาชนชาว
ไทย

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อพันธไม ตลอดจนการ
ดูแลรักษาพันธุ กลาไมที่ปลูก ในที่
สาธารณประโยชน

20,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

49 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- เพื่อจายเปน คาวัสดุอุปกรณ เงินรางวัล
คาตอบแทนคณะกรรม คาจัดซื้อพันธไม และ
ทํากิจกรรมนอกสถานที่ ฯลฯ ในการประเมิน
หมูบานที่ถูกสุขลักษณะเพื่อสงเสริมสภาพจิตใจ
และความเปนระเบียบของชุมชน

50,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

5 โครงการคัดแยก และพัฒนา - เพื่อจายเปนคา อบรม คาวัสดุ คาภาชนะ
ขยะโดยชุมชน
ฯลฯ ในการคัดแยกขยะตามจุดตาง ฯลฯ เพื่อ
ลดปญหาขยะของชุมชน และสงเสริมการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอน

50,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

6 โครงการลอกกําจัดวัชพืช
หนองตะกุนอย บานโพนทอง
หมูที่ 9
7 โครงการรังวัด และสอบเขต
ที่สาธารณประโยชน

20,000 หมูที่ 9 ต.โพนทอง

4 โครงการหนาบานสวย หลัง
บานสวน บนบานงามตา

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการลอกกําจัด
วัชพืช หมูที่ 9 เกิดสภาพแวดลอม ในหมูบาน
ที่สวยงาม
- เพื่อจายเปนคารังวัดที่ดินและสอบเขตที่
สาธารณประโยชนในเขตพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลโพนทอง

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

อบต.โพนทอง

อบต.โพนทอง

สวนโยธา
อบต.โพนทอง

10,000 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

50 :

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

1 โครงการอุดหนุนงานบุญ
มหาชาติ หมูที่ 3 - 10 (หมู
4,5,6 บานละ 20,000)
(หมู3,7,8,9,10 บานละ
10,000 บาท)

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการ
110,000.00 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด
อบต.โพนทอง
หมูบาน หมูที่ 3 - 10 เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ในการดําเนินการ ในพิธีบุญมหาชาติ เชน
คาอาหารถวายพระ คาน้ํา ดื่ม ฯลฯ ของ ทั้ง
8 หมูบาน (หมู 4,5,6 บานละ 20,000)
(หมู3,7,8,9,10 บานละ 10,000 บาท)

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน บานเหลาสําราญ
หมูที่ 3 และ 8โครงการ
อบรมเยาวชนบวชเณรภาค
ฤดูรอน หมูที่ 3 ม.8

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3 และหมูที่ 8 เพื่อจายเปนเงิน
อุดหนุนในการดําเนินโครงการบวชเณรภาคฤดู
รอน ในการจัดหา น้ําดื่ม และอาหาร ฯลฯ ใน
การถวายพระ

20,000.00 หมูที่ 3,8 ต.โพนทอง สํานักปลัด

3 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน บานเหลาสําราญ
หมูที่ 3 และ 8โครงการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
๕ ธันวาฯ หมูที่ 3,8

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 3 และหมูที่ 8 เพื่อจายเปนเงิน
อุดหนุนในการดําเนินโครงการปฎิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม ในการจัดหา น้ํา
ดื่ม และอาหาร ฯลฯ ในการถวายพระ

20,000.00 หมูที่ 3,8 ต.โพนทอง สํานักปลัด

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
6)ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 การศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

อบต.โพนทอง

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

51 :

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน บานดงมะเอก หมูที่
5 และ 6โครงการจัดงาน
วันลอยกระทง หมูที่ 5 , 6

- จายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5 และหมูที่ 6 เพื่อจายเปนเงิน
อุดหนุนในการดําเนินโครงการลอยกระทง เชน
คากรรมการตัดสิน คาถวยรางวัล คาวัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ

40,000.00 หมูที่ 5,6 ต.โพนทอง สํานักปลัด

5 โครงการสงเสริมความรู
คุณธรรมและจริยธรรมใน
องคกร

- เพื่อจายเปนคาอบรม คาวัสดุอุปกรณ และ
ทํากิจกรรมนอกสถานที่ ในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ในการทํางาน และการมี
สวนรวม ของผูบริหาร ส อบต. พนักงาน
และพนักงานจาง กับประชาชนในพื้นที่

15,000.00

พ.ศ. 2557

อบต.โพนทอง

-

- เพื่อจายเปนคาจัดขบวนงานสงกรานตประจํา 150,000.00 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง
อําเภอเรณูนคร เชน วัสดุอุปกรณตางๆในการ
ตกแตงขบวน และพาหนะ ฯลฯ
7 อุดหนุนโครงการงานไหลเรือ - จายเปนเงินอุดหนุนใหสภาวัฒนธรรมอําเภอ
30,000.00
ไฟ
เรณูนคร เพื่อเปนคาจัดทําเรือไฟ เพื่อรวม
ประกวดในงานไหลเรือไฟ ของจังหวัดนครพนม
8 อุดหนุนโครงการอนุรักษและ - จายเปนเงินอุดหนุนใหสภาวัฒนธรรมอําเภอ
10,000.00
สืบสานประเพณีการฟอนผู เรณูนครเพื่ออุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี
ฟอนผูไทย
6 โครงการงานวันสงกรานต

พ.ศ.
2556

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

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง
สํานักปลัด
อบต.โพนทอง
สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

52 :

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการจัดงานวันผูไทย

10 คาใชจายในพิธีการทาง
ศาสนา และกิจกรรมวัน
สําคัญตางๆ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
- เพื่อจายเปนคาจัดงานวันผูไทย ในการจัด
ขบวน จัดซุมวิถีชีวิต คาเครื่องดื่ม คาอาหาร
ฯลฯ
- เพื่อจายเปนคาจัดงานวันสําคัญ ทางศาสนา
และชาติ เชน วันปใหม งานวันเขาพรรษา งาน
วันออกพรรษา งานวันแม งานวันพอ วันปยะ
มหาราช ฯลฯ

หนวย
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
10,000.00

-

พ.ศ.
2556

พ.ศ. 2557

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

ลําดับ
ที่

สํานักปลัด
อบต.โพนทอง

150,000.00 ในพื้นที่ อบต. โพนทอง สํานักปลัด

อบต.โพนทอง

องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

53 :

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง
เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2557

--------------------------------ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลโพนทอง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โพนทอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เรียบรอยแลว
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ 26 องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง จึงประกาศใช
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.

2556

พันตรี
( ผดุง ทิพยวงษ )
นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง

