


 
คำนำ 

 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอน
ดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 “ข้อ 
2๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายประจำปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวจึงไดด้ำเนินการจัดทำ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างด ี 
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1. บทนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาสามปีและแผนดำเนินงาน  สำหรับ
แผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานการบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 2.1  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือควบคุมการดำเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2.2  ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 2.3  ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
 2.4  เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ.2564 

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการ/
กิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลและโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ีและตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอแบบบูรณาการ 

 ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล       
ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2   ส่วน  คือ 

- ส่วนที่  1  บทนำ 
- ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

          จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จะนำร่างแผนการดำเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือให้
ความเห็นชอบ 
 
 
 
 

/ขั้นตอน... 
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ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 
เมื่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานหลังให้ประกาศเป็นแผน

ดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
จากข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
คณะกรรมการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

/ระยะเวลา... 

รวบรวมโครงการ/
กิจกรรม 

จดัท ารา่งแผนการด าเนินงาน 

เสนอรา่งแผนการ
ด าเนินงาน 

พิจารณารา่งแผนการด าเนินงาน 

ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นใหค้วาม
เห็นชอบ 

เสนอรา่ง ฯ ต่อผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

ประกาศใช ้
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ระยะเวลาในการจัดทำแผนดำเนินงาน 
แผนดำเนินงานจะต้องทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ  หรือภายในสามสิบวัน

นับตั้งแต่วันที่อนุมัติเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้ดำเนินการโครงการในปีงบประมาณนั้น 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  มีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง  สำหรับเทศบาล ผู้ว่า

ราชการจังหวัดมีอำนาจมอบอำนาจให้อำนาจนายอำเภอได้  เมื่อขยายเวลาให้แจ้งให้จังหวัดทราบ 
ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล  อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคที่สองให้เป็นอำนาจของ

นายอำเภอ 

แนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงาน 
แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานการประเมินผล ดังนั้นแผนดำเนินงานจึงมี
แนวทางในการจัดทำ  ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินงาน 
2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 4.1  ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/รายละเอียดโครงการแผนงานที่ดำเนินการจริงในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  และการพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปแบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 4.2  ทำให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 



1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2.2 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา
นันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.01

11.59
8.70

15.51
2.116

โครงการท้ังหมด งบประมาณ
จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

ท่ีด าเนินการ

2 2.90 200,000             1.11
2 2.90 200,000              1.11 ส านักปลัด อบต.

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  1.1 แผนงานการเกษตร

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ ร้อยละของ

2.1 แผนงานการศึกษา 8 ส านักปลัด อบต.2,793,711           

รวม

ส านักปลัด อบต.

9,553,527           
53.03

ส านักปลัด อบต.4

7
10.14

5.80

36.23 4,150,000           23.04

380,364              
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
25 36.23 4,150,000           23.04 กองช่าง

รวม 25

รวม 25 36.23 13,047,602        72.43

320,000              
1.78



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  
การบริหาร และการให้บริการประชาชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

5.1 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้
5.2 แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการักษาความม่ันคง
และความสงบเรียบร้อย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แบบ ผด.01

รวมท้ังส้ิน 100 18,014,202         10069

3
3

4.35
4.35

200,000              
200,000             

1.11 ส านักปลัด อบต.
1.11

ส านักปลัด อบต.
160,000             

รวม
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รวม 3 4.35
60,000                

0.89
2 2.90 0.33

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ หน่วยด าเนินการ

ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
4.3 แผนงานบริหารงานคลัง

รวม

2
8
1
11

งบประมาณ

0.28
0.90
0.25
1.42

ส านักปลัด อบต.
ส านักปลัด อบต.

กองคลัง

2.90
11.59
1.45

15.94

50,000                
161,600              

45,000                
256,600             

1 1.45 100,000              0.56 ส านักปลัด อบต.
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1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการเล้ียงกบ

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

  1.1 แผนงานการเกษตร

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ)
พ้ืนท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

100,000           ส านักปลัด อบต.อบต.หนองบัว
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โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพปลูกต้นไมเศรษฐกิจ
2 100,000           อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.

รวม 200,000          



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

2

3 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

4 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน

5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

7 โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียน

8 โครงการจัดการศึกษาต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(ศพด.)

แบบ ผด.02

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 539,000           อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

  2.1 แผนงานด้านการศึกษา

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000             อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.
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อบต.หนองบัว

อบต.หนองบัว

อบต.หนองบัว

อบต.หนองบัว

187,000           

511,627           

210,784           

1,068,000        

100,000           

127,300           

รวม 2,793,711       

อบต.หนองบัว

อบต.หนองบัว

ส านักปลัด อบต.

ส านักปลัด อบต.

ส านักปลัด อบต.

ส านักปลัด อบต.

ส านักปลัด อบต.

ส านักปลัด อบต.



แบบ ผด.02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

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

2

3

4 โครงการเงินสบทบหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)

5 โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี

6 จัดซื อเคร่ืองตัดหญ้า

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

  2.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
(ผลผลิต/งบประมาณ)

20,000             อบต.หนองบัว กองสาธารณสุขฯ

รวม 380,364          

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 100,000           อบต.หนองบัว กองสาธารณสุขฯ

โครงการ Big Cleaning Day
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โครงการจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000             

122,364           

10,000             อบต.หนองบัว กองสาธารณสุขฯ

อบต.หนองบัว กองสาธารณสุขฯ
อบต.หนองบัว กองสาธารณสุขฯ

38,000             อบต.หนองบัว กองสาธารณสุขฯ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

  2.3 แผนงานด้านศาสนาและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

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

4 โครงการอุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวล าภู
5 อุดหนุนโครงการประเพณีหมู่บ้าน
6 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

2 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

3 เบ้ียยังชีพผู้พิการ

4

แบบ ผด.02

 2.4 แผนงานด้านสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์"สายใยรักวันสงกรานต์" 50,000             อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.
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พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

9,553,527        

เน่ืองในวันเข้าพรรษา
20,000             อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.
80,000             
56,000             
94,000             

ส านักปลัด อบต.
ส านักปลัด อบต.
ส านักปลัด อบต.

312,327           
78,000             

2 20,000             อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา

อบต.หนองบัว
อบต.หนองบัว

หน่วยงานรับผิดชอบ
(ผลผลิต/งบประมาณ)

320,000          
อบต.หนองบัว

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนท่ี

รวม

อบต.หนองบัว
อบต.หนองบัว
อบต.หนองบัว

รวม

ส านักปลัด อบต.
ส านักปลัด อบต.
ส านักปลัด อบต.

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,360,000        อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.
2,803,200        



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพพ้ืนฐาน

  3.1 แผนงานด้านเคหะและชุมชน

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 โครงการขุดลอกล าห้วยทราย คุ้มกกโก (ฝายใหญ่)  หมู่ท่ี ๑ 

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยลักก้ี แม็คก้ี   หมู่ท่ี ๑  

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทางไปวัดป่าเจริญธรรม หมู่ท่ี ๒          

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นไปวัดดอยเทพสมบูรณ์ หมู่ท่ี ๒

5 โครงการขุดลอกล าห้วยกุดข้ีนาค หมู่ท่ี 3  
6 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้านโคกแก่นช้าง หมู่ท่ี 3         

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าโรงเรียนบ้านสุขเกษม

เช่ือมถนนภายในหมู่บ้านคุ้มใต้

8 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าซอยโรงเรียนบ้านสุขเกษม หมู่ท่ี 4

9 โครงการขุดลอกล าห้วยวังกวางตุ้ง หมู่ท่ี ๕ 
10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยหลังรีสอร์ทป่ินทวี หมู่ท่ี ๕

11 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นรอบล าพะเนียง หมู่ท่ี 5 
12 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นท้ายซอยชุมพล 1 หมู่ท่ี 5

แบบ ผด.02

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
(ผลผลิต/งบประมาณ)

300,000           บ้านห้วยทราย กองช่าง
100,000           บ้านห้วยทราย กองช่าง
242,241           บ้านภูพานทอง กองช่าง
157,759           บ้านภูพานทอง กองช่าง

กองช่าง

200,000           

200,000           

191,500           
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กองช่าง

กองช่าง
30,000             บ้านวังน้ าขาว กองช่าง

รวม 1,806,000       

7 208,500           

117,000           

22,000             

37,000             บ้านวังน้ าขาว

บ้านโคกแก่นช้าง

บ้านโคกแก่นช้าง

บ้านวังน้ าขาว

บ้านสุขเกษม

บ้านวังน้ าขาว

บ้านสุขเกษม



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพพ้ืนฐาน

  3.1 แผนงานด้านเคหะและชุมชน

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

โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายในหมู่บ้าน (ซอยชุมพล 3) หมู่ท่ี 5

14 โครงการขุดลอกล าห้วยพะเนียง หมู่ท่ี ๖ 
15 โครงการขุดลอกล าห้วยกุดตับเป็ด หมู่ท่ี 6 
16 โครงการก่อสร้างร่องระบายน  าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวังหม่ืนใต้
 หมู่ท่ี ๗ -บ้านสุขเกษม หมู่ท่ี 4  

18 โครงการก่อสร้างร่องระบายน  าซอยข้างศาลาประชาคม หมู่ท่ี 7  

19 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหอถังประปา หมู่ท่ี 7

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นข้างโรงเรียนวังน  าขาวชนูปถัมภ์      

บ้านวังน  าขาวใหม่พัฒนา หมู่ท่ี 8 

21 โครงการขุดลอกสระน  าสาธารณะหนองโจด หมู่ท่ี 8 
22 โครงการขุดลอกสระน  าสาธารณะประโยชน์ข้างวัดป่าฯ หมู่ท่ี 8

แบบ ผด.02

200,000           บ้านเสาเล้า กองช่าง

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

กองช่าง
รวม 1,394,000       
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13 144,000           บ้านวังน  าขาว กองช่าง

17 บ้านวังหม่ืนใต้

100,000           

126,384           

100,000           

123,616           บ้านวังน  าขาวใหม่พัฒนา

กองช่างบ้านเสาเล้า100,000           

200,000           

100,000           

200,000           

กองช่าง

บ้านเสาเล้า

บ้านวังหม่ืนใต้

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

20

บ้านวังหม่ืนใต้
บ้านวังน  าขาวใหม่พัฒนา

บ้านวังน  าขาวใหม่พัฒนา



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพพ้ืนฐาน

  3.1 แผนงานด้านเคหะและชุมชน

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 โครงการติดต้ังประตูม้วนและลูกกรงเหล็กดัดศาลปู่หลุบใหม่ 

โครงการต่อเติมปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  
โครงการก่อสร้างอาคารส านักงานหน่วยงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

แบบ ผด.02

(ผลผลิต/งบประมาณ)

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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24 กองช่างอบต.หนองบัว350,000           

25 500,000           อบต.หนองบัว กองช่าง

100,000           อบต.หนองบัว กองช่าง

รวม 950,000          



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน
 4.1 แผนงานด้านสร้างความเข็มแข็ง

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

2

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน
 4.2 แผนงานด้านบริหารงานท่ัวไป

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
2

3

4 จัดซ้ือโซฟาชุดรับแขก

5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล

6 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์(ปร๊ินเตอร์สี) 

7 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงและล าโพงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

8

แบบ ผด.02
แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการศึกษา วิจัย ประเมินผลฯ 20,000             อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.

(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการประชุมเวทีประชาคม 30,000             อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.

รวม 50,000            
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ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

พ้ืนท่ี

โครงการจัดการเลือกต้ังท้องถ่ิน 200,000           ส านักปลัด อบต.อบต.หนองบัว

หน่วยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

(ผลผลิต/งบประมาณ)

จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 9,600               อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.
จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก 4,500               อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.

ส านักปลัด อบต.

ส านักปลัด อบต.

ส านักปลัด อบต.

ส านักปลัด อบต.

ส านักปลัด อบต.

รวม 161,600          

80,000             อบต.หนองบัว

อบต.หนองบัว

อบต.หนองบัว

อบต.หนองบัว

15,000             

22,000             

21,500             

จัดซ้ือตู้เย็น 9,000               อบต.หนองบัว



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน

 4.3 แผนงานบริหารงานคลัง

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 5.1 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 5.2 แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว

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

2
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รวม 60,000            

แบบ ผด.02

40,000             อบต.หนองบัว ส ำนักปลัด อบต.

โครงกำรจัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว 20,000             อบต.หนองบัว ส ำนักปลัด อบต.

โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและประชำสัมพันธ์กำรจัดเก็บภำษี 45,000             อบต.หนองบัว ส ำนักปลัด อบต.

แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัว

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื นท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
(ผลผลิต/งบประมาณ)

รวม 45,000            

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงกำรปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 100,000           อบต.หนองบัว ส ำนักปลัด อบต.

พื นท่ี

รวม 100,000          

ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

โครงกำรส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว

พื นท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

(ผลผลิต/งบประมาณ)



6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษา ความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย

 แผนงานด้านรักษความสงบภายใน

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

โครงการด าเนินกิจการด้านการรักษาความสงบ

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3 อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.

แบบ ผด.02

รวม 200,000          

ส านักปลัด อบต.

แผนการด าเนินงานประจ าปี 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ี หน่วยงานรับผิดชอบ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
(ผลผลิต/งบประมาณ)

โครงการ/กิจกรรม ส าหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 52,000             
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000             อบต.หนองบัว ส านักปลัด อบต.

2 170,000           อบต.หนองบัว




