
  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขต 140,000 บ้านโคกสว่างนาดี กองช่าง

หมู่ท่ี 13 1.ข้างวัดสระนันทวัน 2. ไฟฟ้าในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ข้างวัด หมู่ท่ี 13

 ส่ีแยกบ้านนายแสนพันถึงห้วยหิน 3. สระนันทวัน ส่ีแยกบ้านนายแสนพัน

 แยกบ้านนายวิชาญ ต าบลดอนหาย ถึงห้วยหิน แยกบ้านนายวิชาญ ต าบลดอน

โศก ตามแบบแปลน กฟผ.ก าหนด หายโศก ตามแบบแปลน กฟผ.ก าหนด

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า คุ้ม เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขต 100,000 บ้านดอนบาก กองช่าง

หนองบ่อ ไปบ้านศาลาและหนองบ่อ ไฟฟ้าแรงต่ า คุ้มหนองบ่อไปบ้านศาลาและ หมู่ท่ี 9

หมู่ท่ี 9 หนองบ่อ หมู่ท่ี 9 ตามแบบแปลน กฟผ.

ก าหนด

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขต 140,000 บ้านดงค า กองช่าง

นายประจักร สงวนรักษ์ ถึง บ้านนาง ไฟฟ้าแรงต่ าบ้านนายประจักร สงวนรักษ์ หมู่ท่ี 8

จันที สีโนนเขวา หมู่ท่ี 8 ถึง บ้านนางจันที สีโนนเขวา หมู่ท่ี 8

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ารอบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขต 90,000 บ้านโนนศรีพัฒนา กองช่าง

หมู่บ้านทางทิศเหนือ หมู่ท่ี 18 ไฟฟ้าแรงต่ ารอบหมู่บ้าน ทางทิศเหนือ หมู่ท่ี 18

หมู่ท่ี 18

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   



  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง(เส้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขต 250,000 บ้านหนองดินจ่ี กองช่าง

หนองดินจ่ี-หนองทุ่งย้ัง) หมู่ท่ี 12 ไฟฟ้าแรงสูง(เส้นหนองดินจ่ี-หนองทุ่งย้ัง) หมู่ท่ี 12

หมู่ท่ี 12

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง เส้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขต 140,000 บ้านดอนยางเด่ียว กองช่าง

แยกป่าช้าอ าเภอประจักษ์ หมู่ท่ี 10 ไฟฟ้าแรงสูง เส้นแยกป่าช้าอ าเภอประจักษ์ หมู่ท่ี 10

หมู่ท่ี 10

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเส้น เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขต 250,000 บ้านศาลา กองช่าง

บ้านนายศิริ ชมชัยรัตน์ สามแยก ไฟฟ้าแรงสูง เส้นบ้านนายศิริ ชมชัยรัตน์ หมู่ท่ี 7

หมู่ท่ี 7 หมู่ท่ี 7

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขต 150,000 บ้านดอนบาก กองช่าง

ในหมู่บ้าน คุ้มหนองบ่อน้อยและคุ้ม ไฟฟ้าส่องสว่าง คุ้มหนองบ่อน้อยและคุ้ม หมู่ท่ี 9

ดอนบาก หมู่ท่ี 9 ดอนบาก หมู่ท่ี 9

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขต 81,000 บ้านโพนงาม กองช่าง

ในหมู่บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 1 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านโพนงาม หมู่ท่ี 1

หมู่ท่ี 1
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563



  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขยายเขต 67,000 บ้านนิคมหนองตาล กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ไฟฟ้าส่องสว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 2
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563



  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.2   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างป้ายแนวเขต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายแนวเขตต าบล 20,000 พ้ืนท่ี กองช่าง

ต าบลโพนงาม จ านวน 4 ป้าย(ตามแบบแปลนของ อบต. ต าบลโพนงาม

โพนงาม)

2 โครงการก่อสร้างป้ายประชา เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ท่ี 50,000 พ้ืนท่ี กองช่าง

สัมพันธ์ ท่ีท าการ อบต.โพนงาม ท าการ อบต.โพนงาม ต าบลโพนงาม

3 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 ศพด. กอง

เด็กเล็ก บ้านโคกสว่างนาดี พร้อม บ้านโคกสว่างนาดี พร้อมประตู   (ตามแบบ บ้านโคกสว่างนาดี การศึกษาฯ

ประตู แปลนของ อบต.โพนงาม)

4 โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลากลางบ้าน หมู่ท่ี20 250,000 บ้านนิคมหนองตาล กองช่าง

หมู่ท่ี 20 (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม) หมู่ท่ี 20

5 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง 100,000 พ้ืนท่ี กอง

สร้างปัญญา ปัญญา(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม) ต าบลโพนงาม การศึกษาฯ
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563



  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.2   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

6 โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 120,000 พ้ืนท่ี กองช่าง

เหล็ก(หน้าอาคารส านักงาน อบต. (หน้าอาคารส านักงาน อบต.หลังใหม่) ตามแบบ ต าบลโพนงาม

หลังใหม่) แปลนของ อบต.โพนงาม

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 บ้านหนองสองห้อง กองช่าง

เสริมเหล็ก ด้านตะวันออกไปวัด ด้านตะวันออกไปวัดอรัญยิกาวาส หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 6

อรัญยิกาวาส หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง

0.50 ม. ยาว 115 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 160,000 บ้านดอนยางเด่ียว กองช่าง

เสริมเหล็ก เส้นข้างวัดโพธ์ิศรีสมพร เส้นข้างวัดโพธ์ิศรีสมพรหนองป๋อมแป๋ม หมู่ท่ี10 หมู่ท่ี 10

หนองป๋อมแป๋ม หมู่ท่ี 10 ขนาดกว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง

0.50 ม. ยาว 73.5 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563
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  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.2   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 160,000 บ้านโนนศรีพัฒนา กองช่าง

เสริมเหล็ก เส้นไปเมรุทางทิศ เส้นไปเมรุทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน หมู่ท่ี18 หมู่ท่ี 18

ตะวันตกของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 18 ขนาดกว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง

0.50 ม. ยาว 73.5 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 บ้านโพนงาม กองช่าง

เสริมเหล็ก จากหมู่บ้านถึงหอปู่เอก จากหมู่บ้านถึงหอปู่เอก หมู่ท่ี 15 หมู่ท่ี 15

หมู่ท่ี 15 ขนาดกว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง

0.50 ม. ยาว 115 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563



  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.2   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 210,000 บ้านดงค า กองช่าง

เสริมเหล็ก รอบหมู่บ้านเส้นหน้า รอบหมู่บ้าน เส้นหน้าวัด หมู่ท่ี 8 หมู่ท่ี 8

วัด หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง

0.50 ม. ยาว 96.5 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,000 บ้านทุ่งย้ัง กองช่าง

เสริมเหล็ก ส่ีแยกเส้นไปหนอง ส่ีแยกเส้นไปหนองทุ่งย้ังข้างวัด หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 4

ทุ่งย้ังข้างวัด หมู่ท่ี 4 ขนาดกว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง

0.50 ม. ยาว 112 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 160,000 บ้านโคกสว่างนาดี กองช่าง

เสริมเหล็ก เส้นโรงเรียนไปวัดป่า เส้นโรงเรียนไปวัดป่า หมู่ท่ี 13 หมู่ท่ี 13

หมู่ท่ี 13 ขนาดกว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง

0.50 ม. ยาว 73.5 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563



  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.2   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

14 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต 219,000 บ้านโพนงาม กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดสามแยก เสริมเหล็ก (จุดสามแยกบ้านนางบัวศรี-ส่ีแยก หมู่ท่ี 1

บ้านนางบัวศรี-ส่ีแยก รพ.สต. รพ.สต.โพนงาม) หมู่ท่ี 1

โพนงาม) หมู่ท่ี 1 ขนาด 0.40X0.50 ม. ยาว 90 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

15 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต 294,000 บ้านนิคมหนองตาล กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นสหกรณ์ เสริมเหล็ก (เส้นสหกรณ์ร้านค้า)จนสุดเส้น หมู่ท่ี 14

ร้านค้า)จนสุดเส้น หมู่ท่ี 14 หมู่ท่ี 14 ขนาด 0.40X0.50 ม. ยาว 123 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

16 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต 250,000 บ้านสะคาม กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาง เสิมเหล็ก จากบ้านนางนงค์จนสุดสาย หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 3

นงค์จนสุดสาย หมู่ท่ี 3 ขนาด 0.40X0.50 ม. ยาว 106 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563



  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.2   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

17 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีต 183,000 บ้านนิคมหนองตาล กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 2

บ้าน หมู่ท่ี 2 ขนาด 0.40X0.50 ม. ยาว 74 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

18 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าด้านทิศ 170,000 อบต.โพนงาม กองช่าง

ด้านทิศตะวันตกท่ีท าการ อบต. ตะวันตกท่ีท าการ อบต.โพนงาม

โพนงาม ขนาด 0.40X0.50 ม. ยาว 71 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

19 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่ 300,000 บ้านดงค า กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ศาลากลางบ้าน- บ้าน ศาลากลางบ้าน-โรงเรียนบ้านดงค า หมู่ท่ี 16

โรงเรียนบ้านดงค า หมู่ท่ี 16 หมู่ท่ี 16 ขนาด 0.40X0.50 ม. ยาว 123 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563
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องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   



  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.2   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าหน้าบ้าน 275,000 บ้านโคกทุ่งย้ัง กองช่าง

หน้าบ้านแม่หนูแพง-สามแยกไป แม่หนูแพง-สามแยกไปบ้านทุ่งย้ัง หมู่ท่ี 17 หมู่ท่ี 17

บ้านทุ่งย้ัง หมู่ท่ี 17 ขนาด 0.40X0.50 ม. ยาว 115 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

21 โครงการลงลูกรังปรับปรุงคันคู เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงลูกรังปรับปรุงคันคูห้วยคอก 90,000 บ้านศาลา กองช่าง

ห้วยคอกหมาตอนล่างถึงบล็อค หมาตอนล่าง ถึงบล็อคคอนเวิร์สห้วยเจ้าเอก หมู่ท่ี 21

คอนเวิร์สห้วยเจ้าเอก หมู่ท่ี 21 หมู่ท่ี 21 (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

22 โครงการวางท่อระบายน้ า หน้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่องระบายน้ า หน้าบ้านนาง 100,000 บ้านโคก กองช่าง

บ้านนางบัวผัน วิเศษศรี หมู่ท่ี 5 บัวผัน วิเศษศรี หมู่ท่ี 5(ตามแบบแปลนของ หมู่ท่ี 5

อบต.โพนงาม)

23 โครงการซ่อมแซมคอนกรีตภายใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 174,000 บ้านศาลา กองช่าง

หมู่บ้าน หน้าโรงเรียน-บ้านนาง หน้าโรงเรียน-บ้านนางหนูเล็ก หมู่ท่ี 21 หมู่ท่ี 21

หนูเล็ก หมู่ท่ี 21 ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง

0.50 ม. ยาว 79.5 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563



  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.2   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

24 โครงการซ่อมแซมอาคาร และ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร และอาคารอ่ืนๆ 20,000 ส านักงาน กองช่าง

อาคารอ่ืนๆ ของ อบต.โพนงาม ของ อบต.โพนงาม อบต.โพนงาม

25 โครงการต่อเติม ตกแต่ง ปรังปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติม ตกแต่ง ปรับปรุง อาคาร 100,000 ส านักงาน กองช่าง

อาคารส านักงานหลังใหม่ ส านักงานหลังใหม่ (ตามแบบแปลนของ อบต. อบต.โพนงาม

โพนงาม)

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 60,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด(ตามแบบแปลนของ ในสังกัด การศึกษาฯ

อบต.โพนงาม)

27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

พัฒนาเด็กเล็ก เล็ก (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม) ในสังกัด การศึกษาฯ

28 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์ 50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบแปลนของ อบต. ในสังกัด การศึกษาฯ

โพนงาม)
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563



  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.2   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

29 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา 300,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง

พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือรองรับการติด เด็กเล็กเพ่ือรองรับการติดเคร่ืองปรับอากาศ ในสังกัด การศึกษาฯ

เคร่ืองปรับอากาศ

30 โครงการขยายเขตน้ าประปา เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตน้ าประปาบริเวณนาทม 150,000 บ้านโคก กองช่าง

บริเวณนาทม หมู่ท่ี 5 (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม) หมู่ท่ี 5

31 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 250,000 บ้านนาง้ิว กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 11

32 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คุ้ม เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ าคุ้มคูณ 317,000 บ้านโพนงาม กองช่าง

คูณเงินพัฒนา หมู่ท่ี 19 เงินพัฒนา หมู่ท่ี 19 หมู่ท่ี 19

ขนาด 0.40X0.50 ม. ยาว 115 ม.

(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
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  แบบ ผด.02

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง

6.3 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 โครงการเช่ือมระบบประปาภาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่ือมระบบประปาภายใน 30,000 ท่ีท าการ กองช่าง

ในส านักงาน อบต.โพนงาม กับ ส านักงาน อบต.โพนงาม กับประปาส่วน อบต.โพนงาม

ประปาส่วนภูมิภาค ภูมิภาค 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
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