แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 256๒

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดาเนินงาน สาหรับการจัดทาแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวบานนั้น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดาเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 25 6๒
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ
การทางานกับหน่วยงาน และการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ และแผนการดาเนินงานจะ
ทาให้การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
แผนการดาเนินงานนั้น เป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน และ
ประเมินผล และยังแสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
แผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน ประจาปี 25
6๒ ฉบับนี้
เป็นแผนการดาเนินงานที่รวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงาน ที่เข้ามาดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวบาน ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี 25 6๒ ท้ายที่สุดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวบาน ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
บัวบาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาคม และภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบานฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา

1

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน

1

1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน

1

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

2

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

3

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

๖

2.๓ บัญชีจานวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
(แบบ ผด.02/๑)
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
แผนการดาเนินงาน ที่กาหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็นแผนการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลประจาปีงบประมาณ นั้น
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดาเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดาเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทาดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดาเนินการ (
Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ดาเนินการจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผน
พัฒนา ท้อง ปี ถิ่นสี่ปี และแผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวบาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ ทาให้แนวทางในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวบาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงาน
และการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนดาเนินงานจะทาให้การติดตามและ
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด 5 ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น

๒
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ ๒๗ แผนการดาเนินงานให้จัดทา ให้แล้ว เสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดาเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของ

ผู้บริหารท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ
4. ง่ายต่อการติดตามผลและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปี
นั้น

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุตาบล
หนองบัวบาน

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

เพื่อให้สมาชิกมีจิตสา
นึกที่ดีต่อชุมชนและ
ส่วนรวม พัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง

50,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสวัสดิการ
สังคม

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อให้สมาชิกมีจิตสา
ศักยภาพสตรีตาบลหนองบัวบาน นึกที่ดีต่อชุมชนและ
ส่วนรวม พัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง

50,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสวัสดิการ
สังคม

๓. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
ตาบลหนองบัวบาน

50,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเกิดการรวมกลุ่มกัน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

พ.ศ.25๖๒

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

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

๔. โครงการกิจกรรมงานวันสตรีสากล เพื่อให้กลุ่มสตรีตาบล
หนองบัวบานเกิดความ
รักใคร่สามัคคี

40,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสวัสดิการ
สังคม

๕. โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เพื่อรณรงค์สร้างกระแส
ให้ทกุ ภาคส่วนจัดกิจกรรม
สร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ

50,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสวัสดิการ
สังคม

๖. โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อส่งเสริมนักเรียน
นักศึกษาให้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

60,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสวัสดิการ
สังคม

100,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสวัสดิการ
สังคม

๗. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีการ
แก่ประชาชนตาบลหนองบัวบาน รวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัว

พ.ศ.25๖๒

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

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๘. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ในการดาเนินชีวิต และเก็บ
ข้อมูลเป็นฐานในการวาง
แผนการพัฒภาพชีวิต

พ.ศ.๒๕๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

5,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

หน่วยดาเนินการ
กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ.25๖๒

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

๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.๒๕๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

1. โครงการประเพณีลอยกระทง
ตาบลหนองบัวบาน

1.ประชาสัมพันธ์โครงการ
2.จัดกิจกรรมโครงการ
๓. ติดตามและประเมินผล

100,000 สระหนองบัว ตลาดสด
หนองบัวบาน

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒. โครงการประเพณีสงกรานต์
ตาบลหนองบัวบาน

1.ประชาสัมพันธ์โครงการ
2.จัดกิจกรรมโครงการ
๓. ติดตามและประเมินผล

100,000 วัดนิคม
บ้านหนองบัวบาน

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

๓. โครงการส่งเสริมเผยแพร่วันสาคัญ ดาเนินงานตามห้วงระยะ
ทางพระพุทธศาสนา
เวลาวันสาคัญทางศาสนา
๑. วันมาฆบูชา
๒. วันพืชมงคล
๓. วันวิสาขบูชา
๔. วันอาสาฬหบูชา
๕. วันเข้าพรรษา
ณ วัดในพื้นที่ตาบล
หนองบัวบาน

40,000 ณ วัดในพื้นที่ตาบล
หนองบัวบาน

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

พ.ศ.25๖๒

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

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

1. โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป

จัดกิจกรรม/นิทรรศการ
เวทีเสวนา เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
แต่ละภาคส่วน

๒. โครงการลดการใช้พลังงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวบาน

ประชาสัมพันธ์/รณรงค์
การลดการใช้พลังงาน
ในหน่วยงาน

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

๓๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตาบล งานบริหารงาน
หนองบัวบาน
ทั่วไป
สานักงานปลัด

๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตาบล งานบันทึกข้อมูล
หนองบัวบาน
สานักงานปลัด

พ.ศ.25๖๒

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

2.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล

๑๕,๐๐๐ ถนนสายจัตุรัส-หนองบัว งานป้องกันและ
ระเหว
บรรเทาสาธารณภัย
สานักงานปลัด

๒. โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
จุดบริการประชาชนเพื่อป้องกัน ประชาชนช่วงเทศกาล
และลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 256๒

๑๕,๐๐๐ ถนนสายจัตุรัส-หนองบัว งานป้องกันและ
ระเหว
บรรเทาสาธารณภัย
สานักงานปลัด

๓. โครงการป้องกันอัคคีภัยและ
การใช้ถังดับเพลิง

ฝึกอบรมสาธิตวิธีการใช้
เครื่องมือดับเพลิงเบือ้ งต้น
ให้กับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน

๒๕,๓๐๐ องค์การบริหารส่วนตาบล งานป้องกันและ
หนองบัวบาน
บรรเทาสาธารณภัย
สานักงานปลัด

๔. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
ให้ อปพร. สามารถป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ

๑๕๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตาบล งานป้องกันและ
หนองบัวบาน และฝึก บรรเทาสาธารณภัย
อบรมนอกสถานที่
สานักงานปลัด

1. โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
จุดบริการประชาชนเพื่อป้องกัน
และลดอุบตั ิเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 256๒

ที่อาจเกิดขึ้นได้ทนั ท่วงที

พ.ศ.25๖๒

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

2.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

๕. โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้า

อบรมให้ความรู้
สาธิตการช่วยเหลิอ
เด็กจมน้า

๕๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตาบล งานป้องกันและ
หนองบัวบาน
บรรเทาสาธารณภัย
สานักงานปลัด

๖. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
(ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง)

จัดซื้อหัวฉีดโฟม
พร้อมสายดูดอีดักเตอร์
จานวน ๑ ชุด

๓๙,๐๐๐ องค์การบริหารส่วนตาบล งานป้องกันและ
หนองบัวบาน
บรรเทาสาธารณภัย
สานักงานปลัด

พ.ศ.25๖๒

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

๒.๓ แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ตาบลหนองบัวบาน

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้แสดง
ความสามารถในที่ชุมชน
ให้ผู้ปกครองและผู้ใหญ่
ได้เห็นถึงศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในด้านต่างๆ

๑๐๐,๐๐๐ วัดนิคม
บ้านหนองบัวบาน

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา สาหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาสาหรับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก

ค่าจัดการเรียนการสอน
ค่าหนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒๓๒,๐๖๐ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัวบาน

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การสนับสนุนสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
นักเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

๔๐๑,๘๐๐ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัวบาน

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
โคกโต้งโต้น

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
โคกโต้งโต้น

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

พ.ศ.25๖๒

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

๒.๓ แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

๔. โครงการอาหารเสริม(นมโรงเรียน) สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
โครงการอาหารเสริม
(นมโรงเรียน) ของสถาน
ศึกษาในตาบล

กองการศึกษา
๑,๑๙๙,๕๔๑ โรงเรียนชุมชนบัวบาน
สามัคคี
ศาสนา
โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น และวัฒนธรรม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
หนองบัวบาน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้าน
โคกโต้งโต้น

๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การสนับสนุนสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชน
บัวบานสามัคคี

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

๑,๗๔๐,๐๐๐ โรงเรียนชุมชนบัวบาน
สามัคคี

๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การสนับสนุนสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคก
โต่งโต้น

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน

๔๓๖,๐๐๐ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนา
และวัฒนธรรม

พ.ศ.25๖๒

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

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

๑. โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

๑. มีการสารวจลูกน้ายุงลาย
เดือนละ 1 ครั้ง
๒. พ่นหมอกควันฉุกเฉิน
เมื่อเกิดการระบาดของโรค

150,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ รพ.สต
และ อสม.

๒. โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

๑. ประชาสัมพันธ์การขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว
๒. สารวจข้อมูลจริงจานวน
สุนัข แมว
๓. ออกฉีดวัคซีน ทั้ง
12 หมู่บา้ น

50,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับปศุสัตว์

๓. โครงการอาหารสะอาด
รสชาติอร่อย ตลาดสดหน้าซื้อ
ถูกหลักสุขาภิบาล

๑. ประชุมคณะทางาน
วางแผนการดาเนินงาน
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ
๓. อบรมให้ความรู้พอ่ ค้า
แม่ค้ารวมถึงผู้บริโภคใน
ตลาดสดหนองบัวบาน

20,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ รพ.สต.
หนองบัวบาน

พ.ศ.25๖๒

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

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
๓.๑ แผนงานการเกษตร
พ.ศ.25๖๑
พ.ศ.25๖๒
ลาดับ
รายละเอียดโครงการ/
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
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. โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ติดต่อประสานงาน
สถานที่ศึกษาดูงาน
3. ดาเนินการตามขั้นตอน
ของโครงการ

50,000

ในพื้นที่ตาบล
หนองบัวบาน

กองส่งเสริม
การเกษตร

๒. โครงการอบรมและส่งเสริม
การปลูกหญ้าแฝก

๑. จัดฝึกอบรมเป็นเวลา ๑
วัน ให้แก่ผู้นาชุมชนและ
ตัวแทนหมู่บา้ น ๑๒ หมู่บา้ น
หมู่บา้ นละ ๕ คน
๒. ขอรับการสนับสนุน
หญ้าแฝกจากสถานีพฒ
ั นา
ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ

14,500

ในพื้นที่ตาบล
หนองบัวบาน

กองส่งเสริม
การเกษตร

๓.๑ แผนงานการเกษตร (ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓. โครงการ น้าคือชีวิต
ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
2. ติดต่อประสานงาน
สถานที่ดาเนินการ
3. ดาเนินการตามขั้นตอน
ของโครงการ

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ
50,000

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

ในพื้นที่ตาบล
หนองบัวบาน

กองส่งเสริม
การเกษตร

พ.ศ.25๖๒

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

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

1. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตาบลหนองบัวบาน

จัดทาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง
ทางต่างๆเช่น เว็บไซค์
เฟสบุ๊ค จดหมายข่าว
แผ่นพับ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

5,000 องค์การบริหารส่วนตาบล งานประชาสัมพันธ์
หนองบัวบาน
สานักงานปลัด

๒. โครงการแหล่งท่องเที่ยว
หมู่บา้ นชาวประมง

สนับสนุนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของหมู่บา้ น
ชาวประมง หมู่ที่ ๖
บ้านหนองคู
ตาบลหนองบัวบาน
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

50,000 องค์การบริหารส่วนตาบล งานประชาสัมพันธ์
หนองบัวบาน
สานักงานปลัด

พ.ศ.25๖๒

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

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๕. ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการกิจกรรม 5 ส.
(Big Cleaning Day) องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน
ประจาปี 256๒

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
1.ประชาสัมพันธ์ร่วมกันทา
ความสะอาด
2.ทากิจกรรม 5 ส สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

5,000 องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวบาน

หน่วยดาเนินการ
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.25๖๒

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

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖

ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร
ยาว ๔๒ เมตร
หนา ๑๕ เซนติเมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๘
ตารางเมตร
ไหล่ทางตามสภาพ

133,000 จากหนองหยาขาว ถึง
วัดหนองคูวนาราม
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองคู

กองช่าง

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓

ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร
ยาว ๑๑๕ เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐
ตารางเมตร

364,500 บ้านนางหนูผัด โฮมจัตรุ ัส
ถึงสระหนองไผ่
หมู่ที่ ๓
บ้านหนองบัวบาน

กองช่าง

พ.ศ.25๖๒

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

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓. โครงการขุดลอกลาห้วยยาง
หมู่ที่ ๔

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
ขาดปากคลองกว้าง 8 เมตร
ก้นคลองกว้าง 6 เมตร
ยาว 3000 เมตร ขุดลึก
จากพื้นเดิม 1 เมตร
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
16,800 ลูกบาศก์เมตร

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

500,000

ลาห้ายยาง หมู่ที่ ๔
บ้านโคกโต่งโต้น

กองช่าง

๔. โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
แอสฟัลติกคอนกรีต
ยาว ๒๕ เมตร
รหัสสายทาง ชย.ถ.130-0๑
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐
ตารางเมตร

118,000 จากบ้านนายไพรสรรค์
ชัยพงษ์ ถึง สระนาหลุบ
ถนนหนองบัวบบาน
บ้านโคกโต่งโต้น
(ช่วงที่ ๒)

กองช่าง

๕. โครงการเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต

500,000 จากสี่แยกขุนนรินทร์
ถึง บ้านนายอินทร์
ปลูกชัยภูมิ

กองช่าง

ขนาดกว้าง ๗.00 เมตร
ยาว ๒๘๐ เมตร
หนา ๐.๐๔ เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๐
ตารางเมตร

พ.ศ.25๖๒

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

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๗. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
๗.๑ แผนงานสาธารณสุข
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

1. โครงการคลองสวย น้้าใส คนไทย ๑. ส้ารวจแหล่งน้้าในพื้นที่
มีความสุข ประจ้าปี ๒๕๖๒
ต้าบลหนองบัวบาน
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้ผู้น้าหมู่บา้ นทราบ
๓. ขุดลอกคลองให้สามารถ
กักเก็บน้้าเพื่อใช้ในฤดูแล้ง

30,000 แหล่งกักเก็บน้้า
ในพื้นที่หนองบัวบาน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2. โครงการสร้างวินัยลดคัดแยกขยะ ๑. ประชาสัมพันธ์
และน้ากลับมาใช้ใหม่จากต้นทาง ๒. อบรมให้ความรู้การ
แยกประเภทขยะของ
ตัวแทนหมู่บา้ น
๓. ศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ

100,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ต้าบลหนองบัวบาน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.25๖๒

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

แบบ ผด.02
บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

1. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหา
วันแม่แห่งชาติ

๑. กิจกรรมวางพานพุ่มและ
การแสดงเทิดพระเกียรติ
๒. กิจกรรมมอบประกาศ
เกียรติคุณแม่ดีเด่นทั้ง ๑๒
หมู่บา้ น
๓. กิจกรรมจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคลและการ
แสดงออกซึ่งความ
จงรักภักดี

70,000 วัดนิคม
บ้านหนองบัวบาน

๒. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม วินัย การรักษาวินัย
และความโปร่งใสในการทางาน

จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

40,000 องค์การบริหารส่วนตาบล งานกฎหมายและคดี
หนองบัวบาน
สานักงานปลัด

งานบริหารงานทั่วไป

สานักงานปลัด

พ.ศ.25๖๒

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

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
๒. กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กร
๓. จัดหาข้อมูลข่าวสาร
(หนังสือพิมพ์)ให้ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารแต่ละหมู่บา้ น

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ
20,000

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตาบล งานธุรการ
หนองบัวบาน/และประจา งานกฎหมายและคดี
หมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น
สานักงานปลัด

๔. ต่อพื้นที่โดเมนเนมเว็ปไซค์

๔. โครงการจัดการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล (กรณีครบวาระหรือ
ตาแหน่งว่าง)

๑. ประกาศจัดตั้งศูนย์การ
เลือกตั้งท้องถิ่น
๒. ดาเนินการตาม
กระบวนการและ
วิธีการเลือกตั้ง

350,000 องค์การบริหารส่วนตาบล งานบริหารงานทั่วไป
และหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น สานักงานปลัด

พ.ศ.25๖๒

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

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

๕. โครงการประชาคมหมู่บา้ น/ตาบล ๑. ประชุมคณะกรมการ
เพื่อจัดทาข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น
๒. กิจกรรมประชาคมหมู่บา้ น/
ตาบลเพื่อนาข้อมูลจากภาค
ประชาชนมาประกอบการจัดทา
/ปรับปรุงข้อบัญญัตทิ อ้ งถิ่น

๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ๑. อบรมให้ความรู้กลุ่ม
การปฏิบตั งิ านของผู้บริหาร สมาชิก เป้าหมายโครงการ
อบต. และพนักงานส่วนตาบล
๒. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประจาปีงบประมาณ 256๒

๗. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ จัดให้คาปรึกษาด้าน
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชนตาบล กฎหมายแก่ปรชาชน
หนองบัวบาน ศูนย์ดารงธรรม
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตาบลหนองบัวบาน ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนตาบลหนองบัวบาน

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

6,000 องค์การบริหารส่วนตาบล งานกฎหมายและคดี
หนองบัวบานและศาลา สานักงานปลัด
ประชาคมหรือที่ทาการ
ผู้ใหญ่บา้ น

300,000 องค์การบริหารส่วนตาบล งานการเจ้าหน้าที่
หนองบัวบานและศึกษา สานักงานปลัด
ดูงานกับหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2,000 องค์การบริหารส่วนตาบล งานกฎหมายและคดี
หนองบัวบาน
สานักงานปลัด

พ.ศ.25๖๒

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

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๘. โครงการปรับลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพ ประจาปี
งบประมาณ 256๒

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม
๑. คณะทางานประชุม
ปรับลดขั้นตอน/ระยะเวลา
การทางาน
๒. ประชาสัมพันธ์
๓. สารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากหน่วยงาน
ภายนอก จากผลการ
ดาเนินงาน ๑๒ เดือน
กิจกรรม ๑ (ต.ค.๖๑)
กิจกรรม ๒ (ต.ค.๖๑)
กิจกรรม ๓ (ต.ค.๖๑)

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

40,000 องค์การบริหารส่วนตาบล งานบริหารงานทั่วไป
หนองบัวบาน
สานักงานปลัด

พ.ศ.25๖๒

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

๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม

พ.ศ.25๖๑
งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยดาเนินการ

1. โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนงานสวัสดิการสังคม

เพื่อให้ประชาชนตาบล
หนองบัวบาน มีความรู้
ความเข้าใจในภารกิจงาน
ของ อบต.

30,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสวัสดิการ
สังคม

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้
บริการประชาชนด้านงาน
สวัสดิการสังคม

เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อ
ราชการของประชาชน
ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการของหน่วยงานทาให้
สนองความต้องการและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนอย่างเต็มที่

15,000 ๑๒ หมู่บา้ น ในพื้นที่
ตาบลหนองบัวบาน

กองสวัสดิการ
สังคม

๓. โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน

จัดทาโปรแกรมแผนที่ภาษี

400,000 องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวบาน

กองคลัง

พ.ศ.25๖๒

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

แบบ ผด.02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
1. ครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานสั่งคมสงเคราะห์
ที่

ครุภัณฑ์

๑ ครุภัณฑ์สานักงาน

งบประมาณ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
(บาท)
ตู้เก็บเอกสารเพื่อจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานสั่งคมสงเคราะห์
ที่

ครุภัณฑ์

๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ
รายละเอียดของครุภัณฑ์
(บาท)
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เครื่องสารองไฟ
เครื่องพิมพ์

สถานที่ดาเนินการ

พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21,100 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวบาน อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชนให้เข็มแข็งและยัง่ ยืน
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

หน่วยดาเนินการ

67

405,000

58 กองสวัสดิการสังคม

๔

33

290,000

42 กองการศึกษา ศาสนา

12

100

695,000

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

๘

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

จานวนงบประมาณ

จานวนงบประมาณ

และวัฒนธรรม

100
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

๒
๖

12
35

40,000
294,300

1 สานักงานปลัด
6 สานักงานปลัด

๒.๓ แผนงานการศึกษา

๖

35

4,109,401

88 และวัฒนธรรม

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

๓

18

220,000

17

100

4,663,701

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๖ แผนงานงบกลาง
รวม

กองการศึกษา ศาสนา
กองสาธารณสุขและ

5 สิ่งแวดล้อม
100

-

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ด้านการเกษตร
๓.๑ แผนงานการเกษตร

๓
3

รวม

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๒
๒

รวม

100
100

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

100
100

จานวนงบประมาณ

114,500
114,500

จานวนงบประมาณ

55,000
55,000

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

100 กองส่งเสริมการเกษตร
100

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

100 สานักงานปลัด
100

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
กองสาธารณสุขและ

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

๑

๑๐๐

5,000

๑๐๐ สิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

๑

100

5,000

100

รวม

-

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคม
อาเซียน
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

๕

100

5

100
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนงบประมาณ

1,615,500
1,615,500
จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

100 กองช่าง
100
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยัง่ ยืน
๗.๑ แผนงานสาธารณสุข
รวม

100

130,000

100 สิ่งแวดล้อม

2

100

130,000

100

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

กองสาธารณสุขและ

๒

จานวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ

๘

73

828,000

65 สานักงานปลัด

๓

27

445,000

35

๑๑
๕๓

100
100

1,273,000
8,551,701

100
100

กองสวัสดิการสังคม
กองคลัง

