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ค าน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน ส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวบานนั้น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 25 6๒ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ 
การท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการด าเนินงานจะ
ท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

  แผนการด าเนินงานนั้น เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และ
ประเมินผล และยังแสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

  แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ประจ าปี 25 6๒ ฉบับนี้   
เป็นแผนการด าเนินงานที่รวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวบาน ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 25 6๒  ท้ายที่สุดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวบาน ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวบาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคม และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบานฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ส่วนที่ 1 

บทน า 
 

1.1 บทน า 

  แผนการด าเนินงาน ที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ นั้น 

แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 
  1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ ( Action Plan) 
  2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ  
ด าเนินการจริง  

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผน 
พัฒนา ท้อง ปีถิ่นสี่ปี  และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวบาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ท าให้แนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวบาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนด าเนินงานจะท าให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
   
 

๑ 



 
(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

  ข้อ ๒๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท า ให้แล้ว เสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  
  2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
  3. เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ  

 4. ง่ายต่อการติดตามผลและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปี
นั้น 
 

๒ 



1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
     1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1. โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อใหส้มาชิกมีจิตส า 50,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสวัสดิการ
ศักยภาพผู้สูงอายุต าบล นึกที่ดีต่อชุมชนและ ต าบลหนองบวับาน สังคม

หนองบวับาน ส่วนรวม พฒันาศักยภาพ

อย่างต่อเนื่อง

2. โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อใหส้มาชิกมีจิตส า 50,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสวัสดิการ
ศักยภาพสตรีต าบลหนองบวับาน นึกที่ดีต่อชุมชนและ ต าบลหนองบวับาน สังคม

ส่วนรวม พฒันาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง

๓. โครงการส่งเสริมการพฒันา เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ 50,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสวัสดิการ
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เยาวชนเกิดการรวมกลุ่มกัน ต าบลหนองบวับาน สังคม
ต าบลหนองบวับาน ใช้เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

แบบ ผด.02

บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.25๖๒

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม



     1.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

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

๔. โครงการกิจกรรมงานวันสตรีสากล เพื่อใหก้ลุ่มสตรีต าบล 40,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสวัสดิการ
หนองบวับานเกิดความ ต าบลหนองบวับาน สังคม
รักใคร่สามัคคี

๕. โครงการวันผู้สูงอายุแหง่ชาติ เพื่อรณรงค์สร้างกระแส 50,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสวัสดิการ
ใหท้กุภาคส่วนจัดกิจกรรม ต าบลหนองบวับาน สังคม
สร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักด์ิศรีของ
ผู้สูงอายุ

๖. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมนักเรียน 60,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสวัสดิการ
ในช่วงปดิภาคเรียน นักศึกษาใหใ้ช้เวลาว่างให้ ต าบลหนองบวับาน สังคม

เกิดประโยชน์ หา่งไกลจาก
ยาเสพติด

๗. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อใหป้ระชาชนมีการ 100,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสวัสดิการ
แก่ประชาชนต าบลหนองบวับาน รวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ ต าบลหนองบวับาน สังคม

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ใหแ้ก่ครอบครัว

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.25๖๒



     1.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

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

๘. โครงการเย่ียมบา้นผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 5,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสวัสดิการ
คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส ในการด าเนินชีวิต และเก็บ ต าบลหนองบวับาน สังคม

ข้อมูลเปน็ฐานในการวาง
แผนการพฒัภาพชีวิต

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.25๖๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



     ๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

1. โครงการประเพณีลอยกระทง 1.ประชาสัมพนัธ์โครงการ 100,000 สระหนองบวั ตลาดสด กองการศึกษา

ต าบลหนองบวับาน 2.จัดกิจกรรมโครงการ หนองบวับาน ศาสนา
๓. ติดตามและประเมินผล และวัฒนธรรม

๒. โครงการประเพณีสงกรานต์ 1.ประชาสัมพนัธ์โครงการ 100,000 วัดนิคม กองการศึกษา

ต าบลหนองบวับาน 2.จัดกิจกรรมโครงการ บา้นหนองบวับาน ศาสนา
๓. ติดตามและประเมินผล และวัฒนธรรม

๓. โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันส าคัญ ด าเนินงานตามหว้งระยะ 40,000 ณ วัดในพื้นที่ต าบล กองการศึกษา

ทางพระพทุธศาสนา เวลาวันส าคัญทางศาสนา หนองบวับาน ศาสนา
๑. วันมาฆบชูา และวัฒนธรรม
๒. วันพชืมงคล
๓. วันวิสาขบชูา
๔. วันอาสาฬหบชูา
๕. วันเข้าพรรษา
ณ วัดในพื้นที่ต าบล
หนองบวับาน

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.25๖๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็ง
     2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1. โครงการสร้างความปรองดอง จัดกิจกรรม/นิทรรศการ ๓๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารงาน

สมานฉันทเ์พื่อการปฏิรูป เวทเีสวนา เพื่อ หนองบวับาน ทั่วไป
แลกเปล่ียนความคิดเหน็ ส านักงานปลัด
แต่ละภาคส่วน

๒. โครงการลดการใช้พลังงานของ ประชาสัมพนัธ์/รณรงค์ ๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนต าบล งานบนัทกึข้อมูล

องค์การบริหารส่วนต าบล การลดการใช้พลังงาน หนองบวับาน ส านักงานปลัด
หนองบวับาน ในหน่วยงาน

แบบ ผด.02

บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



     2.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน

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

1. โครงการจัดต้ังจุดตรวจ ต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ๑๕,๐๐๐ ถนนสายจัตุรัส-หนองบวั งานปอ้งกันและ

จุดบริการประชาชนเพื่อปอ้งกัน ประชาชนช่วงเทศกาล ระเหว บรรเทาสาธารณภัย

และลดอุบติัเหตุทางถนน ส านักงานปลัด
ช่วงเทศกาลปใีหม่ ป ี256๒

๒. โครงการจัดต้ังจุดตรวจ ต้ังจุดตรวจ/จุดบริการ ๑๕,๐๐๐ ถนนสายจัตุรัส-หนองบวั งานปอ้งกันและ

จุดบริการประชาชนเพื่อปอ้งกัน ประชาชนช่วงเทศกาล ระเหว บรรเทาสาธารณภัย

และลดอุบติัเหตุทางถนน ส านักงานปลัด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ป ี256๒

๓. โครงการปอ้งกันอัคคีภัยและ ฝึกอบรมสาธิตวิธีการใช้ ๒๕,๓๐๐ องค์การบริหารส่วนต าบล งานปอ้งกันและ

การใช้ถังดับเพลิง เคร่ืองมอืดับเพลิงเบือ้งต้น หนองบวับาน บรรเทาสาธารณภัย

ใหก้ับเจ้าหน้าที่และ ส านักงานปลัด
ประชาชน

๔. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ๑๕๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนต าบล งานปอ้งกันและ

อาสาสมัครปอ้งกันและบรรเทา ให ้อปพร. สามารถปอ้งกนั หนองบวับาน และฝึก บรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อบรมนอกสถานที่ ส านักงานปลัด
ที่อาจเกิดขึ้นได้ทนัทว่งที

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.25๖๒

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.25๖๑



     2.๒  แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

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

๕. โครงการวัคซีนปอ้งกันเด็กจมน้ า อบรมใหค้วามรู้ ๕๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนต าบล งานปอ้งกันและ

สาธิตการช่วยเหลิอ หนองบวับาน บรรเทาสาธารณภัย

เด็กจมน้ า ส านักงานปลัด

๖. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ดับเพลิง จัดซ้ือหวัฉีดโฟม ๓๙,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนต าบล งานปอ้งกันและ

(ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง) พร้อมสายดูดอีดักเตอร์ หนองบวับาน บรรเทาสาธารณภัย

จ านวน ๑ ชุด ส านักงานปลัด

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



     ๒.๓  แผนงานการศึกษา

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

๑. โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ ๑๐๐,๐๐๐ วัดนิคม กองการศึกษา

ต าบลหนองบวับาน เยาวชนได้แสดง บา้นหนองบวับาน ศาสนา
ความสามารถในที่ชุมชน และวัฒนธรรม
ใหผู้้ปกครองและผู้ใหญ่
ได้เหน็ถึงศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในด้านต่างๆ

๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ค่าจัดการเรียนการสอน ๒๓๒,๐๖๐ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา ส าหรับ ค่าหนังสือเรียน หนองบวับาน ศาสนา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ อุปกรณ์การเรียน และวัฒนธรรม
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันา เคร่ืองแบบนักเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
เด็กเล็ก กิจกรรมพฒันาผู้เรียน โคกโต้งโต้น

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร ๔๐๑,๘๐๐ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น กองการศึกษา

การสนับสนุนสถานศึกษา กลางวันเด็กนักเรียน หนองบวับาน ศาสนา
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน และวัฒนธรรม
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น

โคกโต้งโต้น

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒



     ๒.๓  แผนงานการศึกษา (ต่อ)

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

๔. โครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน ๑,๑๙๙,๕๔๑ โรงเรียนชุมชนบวับาน กองการศึกษา

โครงการอาหารเสริม สามัคคี ศาสนา
(นมโรงเรียน) ของสถาน โรงเรียนบา้นโคกโต่งโต้น และวัฒนธรรม
ศึกษาในต าบล ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น

หนองบวับาน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
โคกโต้งโต้น

๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร ๑,๗๔๐,๐๐๐ โรงเรียนชุมชนบวับาน กองการศึกษา

การสนับสนุนสถานศึกษา กลางวันเด็กนักเรียน สามัคคี ศาสนา
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน และวัฒนธรรม
เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชน
บวับานสามัคคี

๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร ๔๓๖,๐๐๐ โรงเรียนบา้นโคกโต่งโต้น กองการศึกษา

การสนับสนุนสถานศึกษา กลางวันเด็กนักเรียน ศาสนา
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน และวัฒนธรรม
เด็กนักเรียนโรงเรียนบา้นโคก
โต่งโต้น

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒



     ๒.๔  แผนงานสาธารณสุข

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

๑. โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ ๑. มีการส ารวจลูกน้ ายุงลาย 150,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสาธารณสุข
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เดือนละ 1 คร้ัง ต าบลหนองบวับาน และส่ิงแวดล้อม

๒. พน่หมอกควันฉุกเฉิน ร่วมกับ รพ.สต
เมื่อเกิดการระบาดของโรค และ อสม.

๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค ๑. ประชาสัมพนัธ์การขึ้น 50,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสาธารณสุข
คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบา้ ทะเบยีนสุนัขและแมว ต าบลหนองบวับาน และส่ิงแวดล้อม
 ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ๒. ส ารวจข้อมูลจริงจ านวน ร่วมกับปศุสัตว์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ สุนัข แมว 
 เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ๓. ออกฉีดวัคซีน ทั้ง 
อัครราชกุมารี 12 หมู่บา้น

๓. โครงการอาหารสะอาด ๑. ประชุมคณะท างาน 20,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสาธารณสุข
รสชาติอร่อย ตลาดสดหน้าซ้ือ วางแผนการด าเนินงาน ต าบลหนองบวับาน และส่ิงแวดล้อม
ถูกหลักสุขาภิบาล ๒. ประชาสัมพนัธ์โครงการ ร่วมกับ รพ.สต.

๓. อบรมใหค้วามรู้พอ่ค้า หนองบวับาน
แม่ค้ารวมถึงผู้บริโภคใน
ตลาดสดหนองบวับาน

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
     ๓.๑ แผนงานการเกษตร

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

1. โครงการขับเคล่ือนปรัชญา 1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ 50,000 ในพื้นที่ต าบล กองส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพยีง 2. ติดต่อประสานงาน หนองบวับาน การเกษตร

สถานที่ศึกษาดูงาน

3. ด าเนินการตามขั้นตอน

ของโครงการ

๒. โครงการอบรมและส่งเสริม ๑. จัดฝึกอบรมเปน็เวลา ๑ 14,500 ในพื้นที่ต าบล กองส่งเสริม
การปลูกหญ้าแฝก วัน   ใหแ้ก่ผู้น าชุมชนและ หนองบวับาน การเกษตร

ตัวแทนหมู่บา้น ๑๒ หมู่บา้น

หมู่บา้นละ ๕ คน

๒. ขอรับการสนับสนุน

หญ้าแฝกจากสถานีพฒันา

ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผด.02

บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒



     ๓.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)

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

๓. โครงการ น้ าคือชีวิต 1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ 50,000 ในพื้นที่ต าบล กองส่งเสริม
ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร 2. ติดต่อประสานงาน หนองบวับาน การเกษตร

ผสมผสานประชารัฐ สถานที่ด าเนินการ

3. ด าเนินการตามขั้นตอน

ของโครงการ

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว
     ๔.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1. โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว จัดท าข้อมลูแหล่งท่องเที่ยว 5,000 องค์การบริหารส่วนต าบล งานประชาสัมพันธ์

ต าบลหนองบวับาน ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่อง หนองบวับาน ส านักงานปลัด
ทางต่างๆเช่น เว็บไซค์ 
เฟสบุ๊ค จดหมายข่าว 
แผ่นพบั ศูนย์บริการ
นักทอ่งเที่ยว

๒. โครงการแหล่งทอ่งเที่ยว สนับสนุนกิจกรรมการ 50,000 องค์การบริหารส่วนต าบล งานประชาสัมพันธ์

หมู่บา้นชาวประมง ทอ่งเที่ยวของหมู่บา้น หนองบวับาน ส านักงานปลัด
ชาวประมง หมู่ที่ ๖
บา้นหนองคู 
ต าบลหนองบวับาน
อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒

แบบ ผด.02

บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



๕. ยทุธศาสตร์ การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอยา่งมีคุณค่า
     ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

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

1. โครงการกจิกรรม 5 ส. 1.ประชาสัมพนัธ์ร่วมกนัท า 5,000 องค์การบริหารส่วน กองสาธารณสุข
(Big Cleaning Day) องค์การ ความสะอาด ต าบลหนองบัวบาน และส่ิงแวดล้อม
บริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน 2.ท ากจิกรรม 5 ส สัปดาห์
ประจ าปี 256๒ ละ 1 คร้ัง ทุกวันศุกร์

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒

แบบ ผด.02

บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ





๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
    ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร 133,000 จากหนองหยาขาว ถึง กองช่าง
 เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ยาว ๔๒ เมตร  วัดหนองคูวนาราม 

หนา ๑๕ เซนติเมตร หมู่ที่ ๖ บา้นหนองคู
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ 
ตารางเมตร
ไหล่ทางตามสภาพ

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร 364,500 บา้นนางหนผัูด โฮมจัตุรัส กองช่าง
 เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ยาว ๑๑๕ เมตร  ถึงสระหนองไผ่

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ หมู่ที่ ๓ 
ตารางเมตร บา้นหนองบวับาน

แบบ ผด.02

บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒



    ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

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

๓. โครงการขุดลอกล าหว้ยยาง ขาดปากคลองกว้าง 8 เมตร 500,000 ล าหา้ยยาง หมู่ที่ ๔ กองช่าง
 หมู่ที่ ๔ ก้นคลองกว้าง 6 เมตร บา้นโคกโต่งโต้น

ยาว 3000 เมตร ขุดลึก
จากพื้นเดิม 1 เมตร
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
16,800 ลูกบาศก์เมตร

๔. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 118,000 จากบา้นนายไพรสรรค์ กองช่าง
แอสฟลัติกคอนกรีต ยาว ๒๕ เมตร ชัยพงษ ์ถึง สระนาหลุบ 
รหสัสายทาง ชย.ถ.130-0๑ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ถนนหนองบวับบาน 

ตารางเมตร บา้นโคกโต่งโต้น
(ช่วงที่ ๒)

๕. โครงการเสริมผิวลาดยาง ขนาดกว้าง ๗.00 เมตร 500,000 จากส่ีแยกขุนนรินทร์ กองช่าง
แอสฟลัติกคอนกรีต ยาว ๒๘๐ เมตร  ถึง บา้นนายอินทร์ 

หนา ๐.๐๔ เมตร ปลูกชัยภูมิ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐ 
ตารางเมตร

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
ล าดับ

ที่



๗. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
     ๗.๑ แผนงานสาธารณสุข

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

1. โครงการคลองสวย น้้าใส คนไทย  ๑. ส้ารวจแหล่งน้้าในพื้นที่ 30,000 แหล่งกักเก็บน้้า กองสาธารณสุข
มีความสุข ประจ้าป ี๒๕๖๒ ต้าบลหนองบวับาน ในพื้นที่หนองบวับาน และส่ิงแวดล้อม

 ๒. ประชาสัมพนัธ์โครงการ
ใหผู้้น้าหมู่บา้นทราบ
 ๓. ขุดลอกคลองใหส้ามารถ
กักเก็บน้้าเพื่อใช้ในฤดูแล้ง

2. โครงการสร้างวินัยลดคัดแยกขยะ ๑. ประชาสัมพนัธ์ 100,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสาธารณสุข

และน้ากลับมาใช้ใหม่จากต้นทาง ๒. อบรมใหค้วามรู้การ ต้าบลหนองบวับาน และส่ิงแวดล้อม
 แยกประเภทขยะของ

ตัวแทนหมู่บา้น
๓. ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒

แบบ ผด.02

บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
     ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๑. กจิกรรมวางพานพุ่มและ 70,000 วัดนิคม งานบริหารงานทั่วไป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ การแสดงเทดิพระเกียรติ บา้นหนองบวับาน ส านักงานปลัด
พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส ๒. กิจกรรมมอบประกาศ
พระราชพธีิมหามงคลเฉลิม เกียรติคุณแม่ดีเด่นทั้ง ๑๒
พระชนมพรรษา 12 สิงหา หมู่บา้น
วันแม่แหง่ชาติ ๓. กิจกรรมจุดเทยีนถวาย

พระพรชัยมงคลและการ
แสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดี

๒. โครงการอบรมคุณธรรม จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 40,000 องค์การบริหารส่วนต าบล งานกฎหมายและคดี

จริยธรรม วินัย การรักษาวินัย หนองบวับาน ส านักงานปลัด
และความโปร่งใสในการท างาน

แบบ ผด.02

บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



     ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

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

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ๑. ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 20,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพนัธ์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบล งานธุรการ

๒. กิจกรรมพฒันาระบบ หนองบวับาน/และประจ า งานกฎหมายและคดี

สารสนเทศขององค์กร หมู่บา้นทกุหมู่บา้น ส านักงานปลัด
๓. จัดหาข้อมูลข่าวสาร
(หนังสือพมิพ)์ใหศู้นย์ข้อมูล
ข่าวสารแต่ละหมู่บา้น
๔. ต่อพื้นที่โดเมนเนมเว็ปไซค์

๔. โครงการจัดการเลือกต้ังนายก ๑. ประกาศจัดต้ังศูนย์การ 350,000 องค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนต าบลและ เลือกต้ังทอ้งถิ่น และหน่วยเลือกต้ังทอ้งถิ่น ส านักงานปลัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ๒. ด าเนินการตาม
ต าบล (กรณีครบวาระหรือ กระบวนการและ
ต าแหน่งว่าง) วิธีการเลือกต้ัง

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



     ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

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

๕. โครงการประชาคมหมู่บา้น/ต าบล ๑. ประชุมคณะกรมการ 6,000 องค์การบริหารส่วนต าบล งานกฎหมายและคดี

เพื่อจัดท าข้อบญัญัติทอ้งถิ่น ๒. กจิกรรมประชาคมหมู่บา้น/ หนองบวับานและศาลา ส านักงานปลัด
ต าบลเพื่อน าข้อมลูจากภาค ประชาคมหรือที่ท าการ
ประชาชนมาประกอบการจัดท า ผู้ใหญ่บา้น
/ปรับปรุงข้อบญัญัติทอ้งถิ่น

๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ๑. อบรมใหค้วามรู้กลุ่ม 300,000 องค์การบริหารส่วนต าบล งานการเจ้าหน้าที่
การปฏิบติังานของผู้บริหาร สมาชิก เปา้หมายโครงการ หนองบวับานและศึกษา ส านักงานปลัด
อบต. และพนกังานส่วนต าบล ๒. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดูงานกับหน่วยงานหรือ
ประจ าปงีบประมาณ 256๒ องค์กรที่มีการบริหาร

กิจการบา้นเมืองที่ดี

๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ จัดให้ค าปรึกษาด้าน 2,000 องค์การบริหารส่วนต าบล งานกฎหมายและคดี

ไกล่เกล่ียข้อพพิาทชุมชนต าบล กฎหมายแก่ปรชาชน หนองบวับาน ส านักงานปลัด
หนองบวับาน ศูนย์ด ารงธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ต าบลหนองบวับาน ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลหนองบวับาน

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



     ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

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

๘. โครงการปรับลดขั้นตอนและ ๑. คณะท างานประชุม 40,000 องค์การบริหารส่วนต าบล งานบริหารงานทั่วไป

ระยะเวลาการปฏิบติังานใหม้ี ปรับลดขั้นตอน/ระยะเวลา หนองบวับาน ส านักงานปลัด
ประสิทธิภาพ ประจ าปี การท างาน
งบประมาณ 256๒ ๒. ประชาสัมพนัธ์

๓. ส ารวจความพงึพอใจของ
ผู้รับบริการจากหน่วยงาน
ภายนอก จากผลการ
ด าเนินงาน ๑๒ เดือน
กิจกรรม ๑ (ต.ค.๖๑)
กิจกรรม ๒ (ต.ค.๖๑)
กิจกรรม ๓ (ต.ค.๖๑)

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



     ๘.๒  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1. โครงการอบรมใหค้วามรู้แก่ เพื่อใหป้ระชาชนต าบล 30,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสวัสดิการ
ประชาชนงานสวัสดิการสังคม หนองบวับาน มีความรู้ ต าบลหนองบวับาน สังคม

ความเข้าใจในภารกิจงาน
ของ อบต.

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อ 15,000 ๑๒ หมู่บา้น ในพื้นที่ กองสวัสดิการ
บริการประชาชนด้านงาน ราชการของประชาชน ต าบลหนองบวับาน สังคม
สวัสดิการสังคม ใหป้ระชาชนได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการของหน่วยงานท าให้
สนองความต้องการและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างเต็มที่

๓. โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี จัดท าโปรแกรมแผนที่ภาษี 400,000 องค์การบริหารส่วน กองคลัง
และทะเบยีนทรัพย์สิน องค์การ ต าบลหนองบวับาน
บริหารส่วนต าบลหนองบวับาน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.25๖๑ พ.ศ.25๖๒



1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
     1.1  แผนงานสั่งคมสงเคราะห์

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

๑ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารเพื่อจัดเก็บ 11,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เอกสารของทางราชการ

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     1.1  แผนงานสั่งคมสงเคราะห์

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

๑ ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 21,100 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม
เคร่ืองส ารองไฟ

เคร่ืองพมิพ์

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ด าเนินการ



แบบ ผด.01

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ  
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
     1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๘ 67 405,000 58 กองสวัสดิการสังคม

     1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔ 33 290,000 42 กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

รวม 12 100 695,000 100

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ  
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่

ของประชาชนให้เข็มแข็งและยัง่ยนื 

     ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ 12 40,000 1 ส านักงานปลัด

     ๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๖ 35 294,300 6 ส านักงานปลัด

     ๒.๓ แผนงานการศึกษา ๖ 35 4,109,401 88
กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

     ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข ๓ 18 220,000 5
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

     ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -
     ๒.๖ แผนงานงบกลาง  -  -  -  -  -

รวม 17 100 4,663,701 100

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ  
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

๓. ยทุธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

ด้านการเกษตร

     ๓.๑ แผนงานการเกษตร ๓ 100 114,500 100 กองส่งเสริมการเกษตร

รวม 3 100 114,500 100

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ  
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

๔. ยทุธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

     ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ 100 55,000 100 ส านักงานปลัด

รวม ๒ 100 55,000 100

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ  
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

๕. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอยา่งมีคุณค่า

     ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข ๑ ๑๐๐ 5,000 ๑๐๐
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

     ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -
รวม ๑ 100 5,000 100



ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ  
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

๖. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเป็น

ศูนยก์ลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคม

อาเซียน

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๕ 100 1,615,500 100 กองช่าง

รวม 5 100 1,615,500 100

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ  
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

๗. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยัง่ยนื

     ๗.๑ แผนงานสาธารณสุข ๒ 100 130,000 100
กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

รวม 2 100 130,000 100

ยทุธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ  
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยด าเนินการ

๘. ยทุธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

    ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๘ 73 828,000 65 ส านักงานปลัด

    ๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ 27 445,000 35 กองสวัสดิการสังคม 
กองคลัง

รวม ๑๑ 100 1,273,000 100
รวมทั้งสิ้น ๕๓ 100 8,551,701 100
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