
  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 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า 340,000 หมู่ที  1 กองช่าง

(จากสามแยกนานางปารถนา สุวรรณพล ส่วนภูมิภาคตามแบบแปลนกฟภ.ก่าหนด บ้านโพนงาม

- นานายทองศูนย์ ชมชัยรัตน์ หมู่ที  1

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า 100,000 หมู่ที  7 กองช่าง

(เส้นบ้านนายซ่อม พรมยารี และเส้นทาง ส่วนภูมิภาคตามแบบแปลนกฟภ.ก่าหนด บ้านศาลา

ไปบ้านโนนสะอาด หมู่ที  7

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า 270,000 หมู่ที  10 กองช่าง

พร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที  10 ส่วนภูมิภาค ตามแบบแปลนกฟภ.ก่าหนด บ้านดอนยางเดี ยว

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า 115,000 หมู่ที  16 กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที  16 ส่วนภูมิภาคตามแบบแปลนกฟภ.ก่าหนด บ้านดงค่า

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า 100,000 หมู่ที  4 กองช่าง

เส้นทางบ้านทุ่งย้ัง หมู่ที  4-บ้านดอนยาง ส่วนภูมิภาคตามแบบแปลนกฟภ.ก่าหนด บ้านทุ่งย้ัง

เดี ยว หมู่ที  10(คุ้มหนองมดง่าม)

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

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.

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า 60,000 หมู่ที  14 กองช่าง

เส้นบ้านนิคมหนองตาล หมู่ที  14-บ้าน ส่วนภูมิภาคตามแบบแปลนกฟภ.ก่าหนด บ้านนิคมหนองตาล

นิคมหนองตาล หมู่ที  20

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า 120,000 หมู่ที  14 กองช่าง

เส้นบ้านนิคมหนองตาล หมู่ที  14-บ้าน ส่วนภูมิภาคตามแบบแปลนกฟภ.ก่าหนด บ้านนิคมหนองตาล

สะคาม หมู่ที  3

8 โครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน เพื อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้า 128,000 หมู่ที  2 กองช่าง

หมู่ที  2 ส่วนภูมิภาคตามแบบแปลนกฟภ.ก่าหนด บ้านนิคมหนองตาล

พ.ศ.  2564
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

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 โครงการก่อสร้างร้ัวองค์การบริหารส่วน เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัว อบต.โพนงาม 158,000 อบต.โพนงาม กองช่าง

ต่าบลโพนงาม (ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

2 โครงสร้างอาคารเก็บของภายใน องค์การ เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บของ 360,000 อบต.โพนงาม กองช่าง

บริการส่วนต่าบลโพนงาม ภายใน อบต.โพนงาม (ตามแบบแปลน

ของ อบต.โพนงาม)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 118,000 หมู่ที  9 กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน(คุ้มหนองบ่อ-บ้านศาลา เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา บ้านดอนบาก

และหนองบ่อ) หมู่ที  9 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ

0.50 เมตร ยาว 55 เมตร (ตามแบบ

แปลนของ อบต.โพนงาม)
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564



  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.

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 340,000 หมู่ที  13 กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน(สายข้างโรงเรียนไปวัดป่า) เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา บ้านโคกสว่างนาดี

หมู่ที  13 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ

0.50 เมตร ยาว 158.50 เมตร(ตามแบบ

แปลนของ อบต.โพนงาม)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 256,000 หมู่ที  8 กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน(เส้นหน้าวัด) หมู่ที  8 เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา บ้านดงค่า

0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ

0.50 เมตร ยาว 118 เมตร (ตามแบบ

แปลนของ อบต.โพนงาม)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 643,000 หมู่ที  12 กองช่าง

บ้านหนองดินจี  หมู่ที  12 - บ้านทุ่งย้ัง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา บ้านหนองดินจี 

หมู่ที  4 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ

0.50 เมตร ยาว 300 เมตร (ตามแบบ

แปลนของ อบต.โพนงาม)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



  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.

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 391,000 หมู่ที  6 กองช่าง

สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที  6 - บ้าน เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา บ้านหนองสองห้อง

หนองลุมพุก(ต.นาม่วง) 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ

0.50 เมตร ยาว 142.50 เมตร(ตามแบบ

แปลนของ อบต.โพนงาม)

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 240,000 หมู่ที  4 กองช่าง

สายบ้านทุ่งย้ัง หมู่ที  4 - บ้านดอนยาง เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา บ้านทุ่งย้ัง

เดี ยว หมู่ที  10 (คุ้มหนองมดง่าม) 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ

0.50 เมตร ยาว 112 เมตร(ตามแบบ

แปลนของ อบต.โพนงาม)

9 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อม เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน 269,000 หมู่ที  11 กองช่าง

ลงลูกรังสายบ้านนาง้ิว หมู่ที  11-หนองหินพร้อมลงลูกรัง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว บ้านนาง้ิว

997 เมตร (ตามแบบแปลนของ อบต.

โพนงาม)

 - 28 -

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



  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.

10 โครงการก่อสร้างร่องระบายน่้า คอนกรีต เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน่้า 340,000 หมู่ที  19 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (คุ้มคูณเงิน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40X0.50 บ้านโพนงาม

พัฒนา) หมู่ที  19 เมตร ยาว 146.50 เมตร(ตามแบบแปลน

ของ อบต.โพนงาม)

11 โครงการก่อสร้างร่องระบายน่้า คอนกรีต เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน่้า 264,000 หมู่ที  3 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (จากบ้านนาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40X0.50 บ้านสะคาม

นง์จนสุดสาย) หมู่ที  3 เมตร ยาว 114 เมตร(ตามแบบแปลน

ของ อบต.โพนงาม)

12 โครงการก่อสร้างร่องระบายน่้า คอนกรีต เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน่้า 401,000 หมู่ที  18 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นกลางบ้าน) คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40X0.50 บ้านโนนศรีพัมนา

หมู่ที  18 เมตร ยาว 180 เมตร(ตามแบบแปลน

ของ อบต.โพนงาม)
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564



  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.

13 โครงการก่อสร้างร่องระบายน่้า คอนกรีต เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน่้า 333,000 หมู่ที  9 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นกลางบ้าน) คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40X0.50 บ้านดอนบาก

หมู่ที  9 เมตร ยาว 150 เมตร(ตามแบบแปลน

ของ อบต.โพนงาม)

14 โครงการก่อสร้างร่องระบายน่้า คอนกรีต เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน่้า 294,000 หมู่ที  15 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นหน้าบ้าน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40X0.50 บ้านโพนงาม

นางติ ง) หมู่ที  15 เมตร ยาว 128 เมตร(ตามแบบแปลน

ของ อบต.โพนงาม)

15 โครงการก่อสร้างร่องระบายน่้า คอนกรีต เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน่้า 247,000 หมู่ที  7 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นหน้าวัด คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40X0.50 บ้านศาลา

โพธ์ิทอง) หมู่ที  7 เมตร ยาว 112 เมตร(ตามแบบแปลน

ของ อบต.โพนงาม)
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564



  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.

16 โครงการก่อสร้างร่องระบายน่้า คอนกรีต เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน่้า 269,000 หมู่ที  5 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าบ้านนาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40X0.50 บ้านโคก

อ่านวย พายุโรวาท) หมู่ที  5 เมตร ยาว 121 เมตร(ตามแบบแปลน

ของ อบต.โพนงาม)

17 โครงการก่อสร้างร่องระบายน่้า คอนกรีต เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน่้า 161,000 หมู่ที  17 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (หน้าบ้านแม่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40X0.50 บ้านโคกพัฒนา

หนูแพง-สามแยกไปบ้านทุ่งย้ัง ม.4) เมตร ยาว 73 เมตร(ตามแบบแปลน

หมู่ที  17 ของ อบต.โพนงาม)

18 โครงการก่อสร้างร่องระบายน่้า คอนกรีต เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน่้า 212,000 หมู่ที  2 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นกลางบ้าน) คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40X0.50 บ้านนิคมหนองตาล

หมู่ที  2 เมตร ยาว 95 เมตร(ตามแบบแปลน

ของ อบต.โพนงาม)
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

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.

19 โครงการก่อสร้างร่องระบายน่้า คอนกรีต เพื อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน่้า 225,000 หมู่ที  16 กองช่าง

เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เส้นศาลากลางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.40X0.50 บ้านดงค่า

บ้าน-โรงเรียนบ้านดงค่า) หมู่ที  16 เมตร ยาว 102 เมตร(ตามแบบแปลน

ของ อบต.โพนงาม)

20 โครงการลงลูกรังถนนภายในหมู่บ้าน เพื อจ่ายเป็นค่าลงลูกรัง ปริมาณลูกรัง 31,000 หมู่ที  11 กองช่าง

(เส้นทิศตะวันออกบ้าน-หน้าโรงสี) 255 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนของ อบต. บ้านนาง้ิว

หมู่ที  11 โพนงาม)

21 โครงการลงลูกรังถนนสายทางหนอง เพื อจ่ายเป็นค่าลงลูกรัง ปริมาณลูกรัง 220,000 หมู่ที  21 กองช่าง

มะเกลือ หมู่ที  21 1,890 ลบ.ม. (ตามแบบแปลนของ อบต. บ้านศาลา

โพนงาม)

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ เพื อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 100,000 ศูนย์พัฒนา กอง

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด(ตามแบบ เด็กเล็กในสังกัด การศึกษาฯ

แปลนของ อบต.โพนงามก่าหนด)

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564
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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.

23 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 30,000 ศูนย์พัฒนา กอง

เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบ เด็กเล็ก การศึกษาฯ

แปลนของ อบต.โพนงามก่าหนด)

24 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน เพื อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลากลางบ้าน 340,000 หมู่ที  20 กองช่าง

หมู่ที  20 หมู่ที  20 (ตามแบบแปลนของ อบต. บ้านนิคมหนองตาล

โพนงาม)

25 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์ เพื อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ่ารุงรักษา 10,000 ศูนย์พัฒนา กอง

พัฒนาเด็กเล็ก ทรัพย์สิน เด็กเล็ก การศึกษาฯ
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564



  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 โครงการขยายเขตน่้าประปา(คุ้มอุดมแยก เพื อจ่ายเป็นค่าขยายเขตน่้าประปา ท่อ 179,000 หมู่ที  17 กองช่าง

ไปบ้านสะคาม หมู่ที  3 ,คุ้มประสาน และ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 น้ิว และเส้น บ้านโคกพัฒนา

คุ้มวิเศษศรี) หมู่ที  17 ผ่านศูนย์กาง 1 1/2 น้ิว รวมยาว1,068 

เมตร(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

2 โครงการขยายเขตน่้าประปา(บริเวณนา เพื อจ่ายเป็นค่าขยายเขตน่้าประปา ท่อ 134,000 หมู่ที  5 กองช่าง

ทม) หมู่ที  5 PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 น้ิว และเส้น บ้านโคก

ผ่านศูนย์กาง 1 1/2 น้ิว รวมยาว1,348 

เมตร(ตามแบบแปลนของ อบต.โพนงาม)

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
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