


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
     

สวัสดคีรับ....พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ที่เคารพรัก 

       นับตั้งแต่วันที่ผมได้รับความไว้วางใจจากท่าน ให้เข้ามาทำหน้าที่ ตำแหน่ง นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองบัว ผมและคณะผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องปฏิบัติ  หน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายให้ดีที่สุด ผมมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาตำบลของเราให้

เจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมา   

ภบิาล คือบริหารด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ และนำพาตำบลหนองบัว มุ่งไปสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยนื 

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตำบลหนองบัว 

ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ตามนโยบายที่แถลง

ไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ซึ่งผลการปฏิบัติงานประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี  

เพราะได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นั้น 

ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ภาครัฐ  ภาคเอกชน และพี่น้อง

ประชาชนตำบลหนองบัวทุกท่าน ผมและ คณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวพร้อมที ่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ         

จากท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ พัฒนาตำบลหนองบัว                     

ใหเ้จริญกา้วหน้าต่อไป                        

                                                      นายไมตรี   ฤทธิ์มหา 

                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สวัสดีครับ....พี่น้องชาวตำบลหนองบัวทุก ๆ ท่าน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงาน 

       ร่วมกับพี่น้องประชาชนตำบลหนองบัว และได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา ทำใหก้ารบริหารงาน 

       ประสบความสำเร็จ 

                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาตามพันธกิจอย่างเต็มกำลัง

ความสามารถ และที่สำคัญที่สุด กระผมจะพยายามที่จะให้ประชาชนตำบลหนองบัว เข้ามามี      

ส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางความคิด ร่วมทำ กับทางองค์การบริหาร

ส่วนตำบลให้มากที่สุด เพื่อเสริมรากฐานให้กับตำบลหนองบัว และพัฒนาประชาธิปไตยในท้องถิ่น

ใหเ้ติบโตได้ 

                     สุดท้ายนี้ กระผมขอให้พวกเราช่วยกันนำพาตำบลหนองบัวไปสู่เมืองที่น่าอยู่และขอให้ทุก

ท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองตลอดไป 

 

 

 

                                                                                               นายวีระชัย   ไชยรัตน์ 

                                                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  



                                                                               คำนำ 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ได้จัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคณะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเล่มนี้              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่โครงการ กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมาและยังมีข้อมูลด้านต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป ข้อมูลด้านสถานการเงิน การคลัง อำนาจบทบาท
หน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวตลอดทั้งขั้นตอนการติดต่อเพ่ือขอใช้บริการด้านการชำระภาษี
ประจำป ี
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์สำหรับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการติดต่อ
เบื้องต้น กับองค์การบริหารส่วนตำบล ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีเล่มนี้ 
 
 
               วิเคราะห์นโยบายและแผน 

               อบต.หนองบัว 
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นายไมตร ี ฤทธิ์มหา 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

นายศรายุทธ  น้อยมี
รองนายกคนที่ 2

นายพวง  อุน่ใจ
รองนายกคนที่ 1

นายวิมาน  หนูท้าว
เลขานุการนายก

โครงสร้างผู้บริหาร 



นายรอน เครือล ี
ประธานสภาอบต.

สมาชิกอบต.
หมู่ท่ี 1

นายสุชาดา คุณวงศ์

สมาชิกอบต.
หมู่ท่ี 2

นายสัญชาติ ชารีตุ้ม

สมาชิกอบต.
หมู่ท่ี 3

นายรอน เครือลี

นายแสวง เหล่าโพธิ์

สมาชิกอบต.
หมู่ท่ี 4

นายสมศักด์ิ แสงพิจิตร

นายพลวัตร พระไตรยะ

สมาชิกอบต.
หมู่ท่ี 5

นายสมศักด์ิ พาภักดี

นายจันทร์ พรมที

สมาชิกอบต.
หมู่ท่ี 6

นายสมหมาย แสนสุรินทร์

นายประมวล ชารีแกว้

สมาชิกอบต.
หมู่ท่ี 7

นายสมคดิ ค าหงษา

นางทพิาพรรณ มอญขันธ์

สมาชิกอบต.
หมู่ท่ี 8

นายนาย สามารถ

นายพรชัย กุลาอินทร์

นายสมหมาย แสนสุรินทร์
รองประธานสภา อบต.

 

                                                                       โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
นายวีระชัย ไชยรัตน์   

ปลัด อบต. 

นางจิราพร จันทศลิา  

หัวหน้าสำนักปลัด 

นส.สุภาวดี คุ้มเจริญ      

นักจัดการงานท่ัวไป

ฯ 

นายพนม อินบุ  

พนักงานขับรถยนต์ 

จสอ.ภูพานพิมานฟ้า มหาจันทร ์             

นักป้องกันและบรรเทาฯ 

นางสุปรดีา ปิ่นแคน     

นวก.ตรวจสอบภายใน 
นายเชษฐ์ คันธภูมิ         

นักพัฒนาชุมชน 

จอ.ภานุวัฒน์ วิสนาม 

จพง.ธุรการ 

นส.สุทธินี พิมานคำ 

บุคลากร 
นายเชิญฉัตร ปานะถึก               

นักวิเคราะห์ฯ 

นายบัญญัติ ชูศรีสนิธุ์ 

พนักงานขับรถน้ำ 

นายปองปรดีา ผาบคีรี 

ยาม 

นายสุริยา สีเห็มทอง     

นักการ 

นายสุปัญญา คุณวงศ์ 

ผช.จพง.ป้องกันฯ 

นายอาคม ผาเชาว์ 

ผช.นักพัฒนาชุมชน 

นส.กุสุมา สุทธิโสภาพันธ์

คนงานท่ัวไป(ผช.วิเคราะห)์  

นส.ทัศนีย์  กัปโป 

ผช.จนท.ธุรการ 

นางนำ้ฝน นามวิเศษ     

ผช.นักทรัพยฯ 

นายต้นตระการ อ่ิมนาง 

คนงามประจำรถน้ำ 

นายสมบัติ สมบัติดี 

คนงานประจำรถน้ำ 

 



นส.ชุตมิา ปัญจะศลิา 
นักวชิาการศึกษา

นส.ชมภู ่พหลทัพ

คนงานทั่วไป(ผช.นักวกิารศึกษา)

นางดวงพร เครอืลี

ครูผู้ดูแลเด็ก 

นางภาณุมาศ มูลละ      
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนะภาพร อ่อนฤกษ์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางธนวรรณ เครือลี   
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางปณิตา ไชยรัตน์                     
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นส.ณัฎฐา  ชมเชา้        
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวารุณีย์ ไทยเรือง   
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวริษฐา นอ้ยม ี     
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

นางประลมลักษณ์ ตรศีาสตร์                                               
ผช.ครูผูดู้แลเด็ก

นางเพ็ญประภา บูรพันธ์      
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งงานการศึกษา 



 

                                                                        โครงสร้างส่วนการคลัง 

 

นางศิริญญา ตัญญาภักดิ์           

ผอ.กองคลัง

นางเพยีงสมัย นามเส     
จพง.พัสดุ

นางสาวเจนจิรา นันทะ          
ผช.จนท.พัสดุ นางชบาไพร ถนอมสัมฤทธ์ิ

คนงานท่ัวไป (ผช.จนท.พัสด)ุ

นางสาวอุณาภรณ์ พรหมสิทธ์ิ
นักวชิาการจัดเก็บฯ

นางสาวขนษิฐา มปีากดี       
ผช.จนท.จัดเก็บฯ

นางธัญยธร ภูมิสีคิ้ว       
นักวชิาการเงินฯ

นางสาวคนงึนจิ แก่นนาค า       
ผช.จนท.การงนิฯ



 

                                                                                             โครงสร้างส่วนโยธา 

 

                                                                                    

นายเอกภพ ดารีย์        

ผอ.กองช่าง

นางสรัญญา จันทะวงศ ์     
จพง.ธุรการ

นายยุทธยา ศรีกระภา         
ผช.จนท.ธุรการ

นายพยุงศักดิ์ โมแ้ซง           
นายช่างโยธา

นายกรกต หนูท้าว              
ผช.ช่างโยธา

นายเอกภพ ไชยรัตน์

พนักงานขับรถยกกระเช้า

นายทนงเดช อินทรค าดี

ผช.จนท.ไฟฟา้



 

โครงสร้างกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 

   

 

ผอ.กองสาธารณสุข

นายสมพรศักดิ์ ธุยาติโก
พนักงานขับรถขยะ

นายฉัตรรชัย ชารแีก้ว     
คนงานประจ ารถขยะ

นายทักษณิ แน่นหนา      
คนงานประจ ารถขยะ

นส.วภิาวรรณ เครือล ี       
ผช.จพง.สาธารณสุขฯ



ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบวั 
     
1.สภาพทั่วไป 

 

1.1 ที่ตั้ง 
                 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่  99 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ได้รับยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางตามประกาศกำหนดขนาดขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 
 

1.2 เนื้อที่   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 80.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,500 ไร่ 
อาณาเขต 
ทิศเหนือ  ติดเขตตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต้   ติดเขตตำบลบ้านขามและเขตตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ทิศตะวันออก  ติดเขตตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ทิศตะวันตก  ติดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 

1.3 ภูมิประเทศ  
                สภาพพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตตำบลหนองบัว เป็นพ้ืนที่ราบสูงมีแม่น้ำไหลผ่านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร เป็นพ้ืนที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 40% เป็นพ้ืนที่ราบสำหรับการเกษตร 55% และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 5% มี 
3 ฤดูการ ( ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ) 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้ งอาจมี
อากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนทุกปีเรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39 องศาเซลเซียส ร้อนจัด        มี
อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ฝนทิ้งช่วง”ซึ่งอาจ
นานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมหนาวราว 1 – 2  สัปดาห์ 
เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือาจยังมีฝนฟ้าคะนอง 
อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา 
 

1.5 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินโดยโดยทั่วไปเป็นดินทราย ประมาณ 30% ดินลูกรังประมาณ 15% ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียว
ประมาณ 30% ดินร่วนปนทราย 10% และพ้ืนที่ดินประมาณ 15% 
           /1.6 ลักษณะ.... 



1.6 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 

 เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือ
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
  - แหล่งน้ำธรรมชาติ 
   - ลำห้วย  จำนวน  13 สาย 
   - อ่างเก็บน้ำ  จำนวน  1 แห่ง 
   - สระเก็บน้ำ  จำนวน  10 แห่ง 
  - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น   
   - ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  26 แห่ง 
   - ประปาผิวดิน  จำนวน  2 แห่ง 
   - ฝายน้ำล้น  จำนวน  9 แห่ง 
   - ฝายแม้ว  จำนวน  170 จุด 
   - ประตูน้ำแบบเหลี่ยม จำนวน  12 แห่ง 
 

2.เขตปกครอง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายก/ส.อบต. ตำแหน่ง 
1 บ้าห้วยทราย นายประสิทธิ  จันทะแจ่ม นายสุชาติ  คุณวงศ์ 

          - 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 

2 บ้านภูพานทอง นายโชคไพสิฐ  ศิริศรีธานี นายสัญชาติ  ชารีตุ้ม 
          - 

สมาชิก อบต. หมู่ 2 

3 บ้านโคกแก่นช้าง นายประยุทธ  สุนทรห้าว 
  (กำนันตำบลหนองบัว) 

นายรอน  เครือลี 
นายแสวง  เหล่าโพธิ์ 

ประธานสภา 
สมาชิก อบต.หมู่ 3 

4 บ้านสุขเกษม นายพนมพร  เหล็กกล้า นายสมศักดิ์  แสงพิจิตร 
นายพลวัตร  พระไตรยะ 

 
สมาชิก อบต.หมู่ 4 

5 บ้านวังน้ำขาว นายชัยเจริญ  พาภักดี นายสมศักดิ์  พาภักดี 
นายจันทร์  พรมที 

 
สมาชิก อบต.หมู่ 5 

6 บ้านเสาเล้า นายสุดใจ  นามวงษา นายประมวล  ชารีแก้ว 
นายสมหมาย  แสนสุรินทร ์

 
สมาชิก อบต.หมู่ 6 

7 บ้านวังหมื่นใต้ นายชัยยา  นันทะ นางทิพาพรรณ  มอญขันธ์ 
นายสมคิด  คำหงษา 

 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 

8 บ้านวังน้ำขาวใหม่
พัฒนา 

นายสุไกร  สวัสดี นายนาย  สามารถ 
นายพรชัย  กุลาอินทร์ 

 
สมาชิก อบต.หมู่ 8 

 
 
 
           /3.ประชากร.... 



3.ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
   จากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพ้ืนที่ ระดับตำบล ข้อมูลของตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว ได้แก่  (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561) 

 
 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร  

รวม 
 

จำนวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

0 หนองบัว 289 263 552 2 
1 บ้านห้วยทราย 454 464 918 326 
2 บ้านภูพานทอง 588 603 1,191 519 
3 บ้านโคกแก่นช้าง 432 430 862 369 
4 บ้านสุขเกษม 405 363 768 232 
5 บ้านวังน้ำขาว 318 326 644 199 
6 บ้านเสาเล้า 342 377 719 226 
7 บ้านวังหมื่นใต้ 157 174 331 183 
8 บ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา 402 407 809 219 

รวมทั้งสิ้น 3,387 3,407 6,794 2,275 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            /4.สถานการณ.์.. 



4.สถานการณ์คลัง 
 

 4.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงินดังนี้ 
1.1.1  เงินฝากธนาคาร     จำนวน  12,422,636.75 บาท 
1.1.2  เงินสะสม      จำนวน    3,050,945.96 บาท 
1.1.3  เงินทุนสำรองเงินสะสม     จำนวน    4,340,023.89 บาท 
1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ จำนวน 50,000  บาท 
 

 4.2 การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 
(1) รายรับจริง  จำนวน  34,228,073.91  บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จำนวน     791,383.38 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน     700,223.40 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน        30,518.25 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน          1,500.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน        63,493.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน  16,866,569.31 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  15,774,386.57 บาท 
 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์  จำนวน 29,500.00     บาท 
(3) รายจ่ายจริง     จำนวน 31,380,612.77  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง จำนวน          8,220,496.00         บาท 
งบบุคลากร จำนวน        11,820,062.00         บาท 
งบดำเนินงาน จำนวน          7,034,927.58         บาท 
งบลงทุน จำนวน          2,804,010.65         บาท  
งบเงินอุดหนุน จำนวน          1,501,116.54         บาท 

 

(4) รายจ่ายที่จ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จำนวน   29,500.00 บาท 
(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม     จำนวน   98,400.00 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
        /4.3.ด้านรายรับ... 



 4.3 ด้านรายรับ 
 

 

รายได้จัดเก็บ 
รายรับจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

      หมวดภาษีอากร 797,892.78 900,000.00 990,000.00 
      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 763,799.85 627,000.00 683,500.00 
      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 102,977.64 203,000.00 203,000.00 
      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคแลการพาณิชย์ 0.00 0.00 2,000.00 
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,839.00 0.00 60,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บ 1,671,509.27 1,730,000.00 1,938,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

      หมวดภาษีจัดสรร 20,306,338.62 18,470,000.00 19,661,500.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

20,306,338.62 18,470,000.00 19,661,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,182,475.67 16,100,000.00 17,400,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,182,475.67 16,100,000.00 17,400,000.00 

รวม 37,160,323.56 36,300,000.00 39,000,000.00 
 

 4.4 ด้านรายจ่าย 
 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ    
      งบกลาง 8,287,612.00 8,307,600.00 9,687,703.00 

      งบบุคลากร 13,121,416.00 15,234,760.00 15,090,520.00 

      งบดำเนินงาน 8,133,358.00 7,334,040.00 7,796,777.00 

      งบลงทุน 3,863,665.36 2,754,600.00 4,711,000.00 

      งบรายจ่ายอื่น 0.00 10,000.00 20,000.00 

      งบเงินอุดหนุน 1,699,605.61 2,659,000.00 1,694,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ    

 
 
 
         /ก. วิสัย... 



ก. วิสัยทัศน์ ของ อบต.หนองบัว 
 "เคียงคู่ธรรมชาติ สู่การกระจายอำนาจ กับการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน" 

 

ข. พันธกิจ ของ อบต.หนองบัว 
 1.ให้ความสำคัญและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน 
 2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 3.พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 4.พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
 5.พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพทางด้านการเมือง บริหาร และการให้บริการประชาชน 
 6.อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.หนองบัวได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.1 การพฒันาด้านส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบการอาชีพและรวมกลุ่มของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
     2.1 ด้านการศึกษา 
     2.2 ด้านสาธารณสุข 
     2.3 ด้านส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ 
     2.4 ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
     2.5 ด้านกีฬาและนันทนาการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
     3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และโทรคมนาคม 
     3.3 พัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
     3.4 พัฒนาด้านระบบจราจร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 
     4.1 ส่งเสริมระบบการทำงานและวิธีทำงานเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์ 
     4.2 การบริการประชาชน 
     4.3 การจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     5.1 การส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย 
     6.1 ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     6.2 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 
 

                   /การวาง... 



การวางแผน   
 อบต.หนองบัว ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมรี
ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริม
อาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4 900,000 17 1,860,000 17 1,760,000 16 1,560,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

33 15,036,540 40 15,481,540 41 15,516,540 39 15,461,540 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

36 5,150,000 117 90,486,100 104 89,236,100 99 88,586,100 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร 
และการให้บริการประชาชน 

31 1.101,600 22 1,293,000 23 1,426,000 33 1,933,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 390,000 6 1320,000 8 590,000 8 590,000 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการรักษาความมั่นคง 
และความสงบเรยีบร้อย 

5 370,000 8 700,000 9 720,000 9 720,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /รายละ.... 



รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 
 

ลำดับ                                                    โครงการ                                                     งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 โครงการฝึกอบรมและเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 300,000 
2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพปลูกไมผ้ลเศรษฐกิจ ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 200,000 
3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกเห็ด 200,000 
4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ 300,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1 โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 600,000 
2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 1,300,000 
3 โครงการอาหารเสริม (นม)ศพด. 600,000 
4 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000 
5 ค่าจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก(เล็ก) 150,000 
6 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 500,000 
7 โครงการค่ายพัฒนาทักษะสร้างภาวะผู้นำ 20,000 
8 โครงการอุดหนุนงบประมาณให้สถานศึกษาสังกัด สพฐ. 100,000 
9 การจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 226,560 

10 โครงการป้องกันโรคระบาด 100,000 
11 เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000 
12 โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน 20,000 
13 โครงการอบรมและรณรงค์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 20,000 
14 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของ อสม. จำนวน 8 หมู่บ้าน 60,000 
15 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 100,000 
16 โครงการจัดทำขาตั้งถังขยะ 50,000 
17 โครงการจัดซื้อถังขยะ 50,000 
18 โครงการอุดหนุนการดำเนินงานดำเนินงาน ของ อสม. 160,000 
19 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์”สายใยรักวันสงกรานต์” 100,000 
20 โครงการจัดงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดหนองบัวลำภู 40,000 
21 โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา 20,000 
22 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000 
23 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 100,000 
24 โครงการแข่งกีฬาสี อบต.สัมพันธ์ 20,000 
25 โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการในชุมชน 30,000 
26 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 222,220 

 
222,220 



ลำดับ                                                    โครงการ                                                     งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
27 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,400,000 
28 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 200,000 
29 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,680,000 
30 กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 200,000 
31 เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 97,760 
32 เงินสำรองจ่าย 500,000 
33 โครงการ Big Cleaning Day 20,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.เส้นวังหมื่นใต้ ม.7-สุขเกษม หมู่ 4 200,000 
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางไปโคกกุงเลี้ยวขวาไปถนนเส้นทางลำห้วยน้อย-กุดตับเป็ดบ้านเสาเล้า หมู่ 6 200,000 
3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 100,000 
4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 50,000 
5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง บ้านภูพานทอง-คุ้มสระลอยฟ้า หมู่ที่ 2 200,000 
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยสุนทร 6 หมู่ที่ 3 100,000 
7 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 100,000 
8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 7 100,000 
9 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 100,000 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 1 100,000 
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตำ่เส้นทางไปนานายประเสริฐ-นายองอาจ บ้านวังหมื่นใต้ หมู่ที่ 7 100,000 
12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สุขเกษม-หนองหว้า หมู่ที่ 4 บ้านสุขเกษม 100,000 
13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นวัดป่า-ลำพะเนียง หมู่ที่ 4 100,000 
14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 100,000 
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นคำหมากไฟ หมู่ที่ 1 50,000 
16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นห้วยทราย-หนองเม็ก หมู่ที่ 1 200,000 
17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 100,000 
18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นซำผักหวาน หมู่ที่ 1 100,000 
19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเส้นห้วยทราย-กกโก หมู่ที่ 1 50,000 
20 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 5 200,000 
21 โครงการร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 150,000 
22 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 150,000 
23 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 150,000 
24 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านวังน้ำขาวใหม่ฯ หมู่ที่ 8 200,000 222,220 

25 โครงการซ่อมถนนลูกรังเส้นไปกุดแดงซอยชุมพล 2 บ้านวังน้ำขาว หมู่ที่ 5 100,000 
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางไปคุ้มสระลอยฟ้า หมู่ที่ 2 100,000 



ลำดับ                                                    โครงการ                                                     งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกษตร 1 หมู่ที่ 2 100,000 
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านช่างโต บ้านโคกแก่นช้าง หมู่ที่ 3 150,000 
29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุญเพชร บ้านโคกแก่นช้าง หมู่ที่ 3 150,000 
30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นสุขเกาม-ห้วยค้อ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 5 250,000 
31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นหน้าวัดป่าบ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 200,000 
32 โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังทางไปบ้านนายองอาจ บ้านวังหมื่นใต้ หมู่ที่ 7 100,000 
33 โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรังเส้นคุ้มแก้วมังกร-หนองไผ่ หมู่ที่ 4 100,000 
34 โครงการก่อสร้างศาลาร้านค้าบริเวณหน้าบ้านภูพานทอง หมู่ที่ 2 300,000 
35 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชนสวนสาธารณะภูพานทอง และแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเฒ่าโต้ 100,000 
36 โครงการก่อสร้างทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 500,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 
1 โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบทวน ปรบัปรุงแผนชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 
2 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 20,000 
3 โครงการประชุมสัมมนาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองบัว 10,000 
4 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ไม่ใช้งบประมาณ 
5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ไม่ใช้งบประมาณ 
6 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเก็บภาษีเคลื่อนที่ 80,000 
7 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสาร 20,000 
8 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์(ปฏิทิน)ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 50,000 
9 โครงการดำเนินการเลือกตั้ง 100,000 

10 โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน อบต. 100,000 
11 โครงการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 200,000 
12 โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน 300,000 
13 โครงการศึกษาดูงานและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 
14 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15,000 
15 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ๊นเตอร์สี)แบบ All-In-One 5,000 
16 จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 10,000 
17 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ๊นเตอร์สี)แบบ All-In-One 5,000 
18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 21,000 

 
 
 
 
 



ลำดับ                                                    โครงการ                                                     งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการฝึกอบรมและเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก 300,000 
2 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพปลูกไมผ้ลเศรษฐกิจ ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 200,000 
3 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการปลูกเห็ด 200,000 
4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ 300,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย 
1 โครงการดำเนินกิจการด้านการรักษาความสงบและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (7 วันอันตราย) 200,000 
2 โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านสีขาวปลอดอบายมุขและอาชญากรรม 20,000 
3 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 100,000 
4 โครงการอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหน่วยงานอื่น 30,000 
5 โครงการด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกัน 20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
























