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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
อาเภอนาแก จ งหว ดนครพนม 

 

 
 



คำน า 
 

การจัดท าแผนการดำเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ     
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองบ่อ ต่อไปนั้น 

การวางแผนถือเป็นกลไกลส าคัญที่จท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ บรรลุจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ โดยใช้กลยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนการใช้
ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมไว้ในแผนการด าเนินงาน    
โดยให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ ์ในช่วงที ่มีการติดตามและประเมินผล       
โดยแผนงาน โครงการต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสและพร้อมที่จะรับการตรวจสอบทั้งภาครัฐ      
และภาคประชาชน กิจกรรมในแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปี งบประมาณ    
พ.ศ. 2562 จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตต าบลหนองบ่อได้
อย่างแท้จริงต่อไป 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ั1 

บทน า 

1.1 บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ปีและการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้ข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ฉบับปัจจุบัน          
มาทบทวนและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) โดยต้องด าเนินการให้เป็นไป             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559        
และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ พ.ศ 2561 – 2564 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อบรรลุไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ 

หนองบ่อเมืองน่าอยู่ัเคียงคู่ชาวประชาัร กษาประเพณี 
สู่วิถีอาเซี่ยนัเรียนรู้การพ ฒนาัยึดม ่นหล กปร ชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 โดยประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุ ไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวรวม 5 ยุทธศาสตร์ 
13 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั2 การพ ฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์  การ

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั3 การพ ฒนาการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรและเพียงพอ       

ต่อการอุปโภค บริโภค 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพสินค้าทางการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั4 การพ ฒนาส งคมและคุณภาพชีวิตัประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชนรวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการฟื้นฟู และบ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั5 การพัฒนาการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ        
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน  

แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั6 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างทางระบายน้ า และโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องจราจร และขยายเขตไฟฟ้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้จัดท าและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564)        
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (เพิ่มเติม) ถึงฉบับที่ 4 โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาที่แสดงรายละเอียด 
แผนงานโครงการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ ที่มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561       
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนด        
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ              
มีโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวนทั้งสิ้น 79 โครงการ งบประมาณ 22 ,906 ,000 บาท                                                                                 
อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน 3 โครงการ งบประมาณ 1,888,000 บาท  และโครงการที่เกินศักยภาพ จ านวน 18 โครงการ 
งบประมาณ 48,480,000 บาท โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 มีโครงการรวม 100 โครงการ รวมเป็น
งบประมาณทั้งสิ้น 73,274,000 บาท  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่           
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการ        
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ซึ่งแผนการด าเนินงานเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียด       
แผนงาน/โครงการ งบประมาณและระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ และเพื่อใช้ในการประสานการปฏิบัติและบูรณาการด าเนินงานโครงการพัฒนากับภาคส่วนอ่ืน รวมทั้งใช้    
ในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล            
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้น าแผนงาน/โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มาจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 โดยมีงบประมาณรายจ่ายรวม
ทั้งสิ้น 36,250,000 บาท  

/1.2 วัตถุประสงค์... 
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1.2 ว ตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
 1. เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 2. เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้อย่างเป็น
ระบบ มีความสะดวกและชัดเจนในการด าเนินการต่างๆ 
 3. เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปสู่แผนการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 4. เพ่ือให้ทราบเป้าหมายการพัฒนา งบประมาณ และระยะเวลาที่ชัดเจนในการด าเนิน งานโครงการ
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 5. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงาน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ 
 6. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน สามารถควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน บรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1.3 ข ้นตอนการจ ดท าแผนด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้จัดท า
ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27 โดยสรุปขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ รวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ หน่วยงานราชการส่วนกลาง  รัฐวิสาหกิจและ         
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
          3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ทั้งนี้      
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
           1. ท าให้ทราบถึงเป้าหมายของแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 2. ใช้ในการประสานการด าเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการ    
การด าเนินงานโครงการพัฒนากับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
 3. ท าให้ผู้บริหารรับทราบแผนการด าเนินงาน โครงการพัฒนาประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ ส าหรับใช้ในการก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 4. ท าให้ผู้ปฏิบัติทราบและเข้าใจการด าเนินแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบ และน าไปวางแผน
เตรียมการ และด าเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 5. ใช้ในการก าหนดแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

/แผนภูมิ... 
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แผนภูมิแสดงข ้นตอนการจ ดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 
 

 

                                                                                                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                                                
คณะกรรมการสนับสนุน                                                                       
                                                                                                       ข้อมูลจากแผนชุมชน                                                              
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                  
                                                      
                                                                                                      หน่วยราชการส่วนกลาง 
                                                                                                      ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ   
                                                                                                          และหน่วยงานอื่น 
คณะกรรมการสนับสนุน      
                                                      จัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการสนับสนุน      
                                                      เสนอร่างแผนด าเนินงาน 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                   พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 
 

 

                                                       เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหาร 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น                                  ประกาศใช้แผนด าเนินงาน              

 

 รวบรวมโครงการ 
       แผนงาน                          

 



 
แบบ ผด. 01 

บ ญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการัััััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท ้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย ์      

    1.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 4 23.53 315,000 2.44 กองสวัสดิการสังคม 
    1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 5.88 20,000 0.16 กองสวัสดิการสังคม 
    1.3 แผนงานงบกลาง 4 23.53 9,844,400 76.40 กองสวัสดิการสังคม 
    1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 11.80 210,000 1.63 กองการศึกษาฯ 
    1.5 แผนงานการศึกษา 6 35.29 2,495,130 19.37 กองการศึกษาฯ 

รวม  17  โครงการ  17 100 12,884,530 100  
2.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว      

    2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 71.43 421,000 93.35 กองการศึกษาฯ 
    2.2 แผนงานการเกษตร 2 28.57 30,000 6.65 ส านักปลดั 

รวมัั7ััโครงการ 7 100 451,000 100  
3.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาการเกษตร      
    3.1 แผนงานการเกษตร       1 50.00 380,000 96.20 กองช่าง 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1 50.00 15,000 3.80 กองสวัสดิการฯ 

รวมัั2ััโครงการ 2 100 395,000 100  
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แบบ ผด. 01 
บ ญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท ้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาส งคมและคุณภาพชีวิต      

   4.1 แผนงานสาธารณสุข 5 71.42 420,000 75.70 ส านักปลดั 
   4.2 แผนงานงบกลาง 1 14.29  95,000 17.12 ส านักปลดั  
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 14.29 40,000 7.21 ส านักปลดั 

รวมัั7ััโครงการ 7 100 555,000 100  
5.ัยุทธศาสตร์การปร บสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจ ดการภาคร ฐ      
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 100 1,067,000 100 ส านักปลดั 

รวมัั7ััโครงการัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั 7 100 1,067,000 100  
6.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาเมืองน่าอยู่      
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 6  1,389,000 51.00 กองช่าง 
    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4  984,400 36.00 กองช่าง 
    6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1  234,400 9.00 กองช่าง 
    6.4 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - 
    6.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2  100,000 4.00 ส านักปลดั  

รวมัั13ััโครงการ 13 100 2,707,800 100  
รวมท ้งสิ้นัั53ััโครงการ 53 100 18,060,330 100  
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แบบ ผด. 01 
บ ญชีสรุปจ านวนการจ ดซ้ือครภุ ณฑ ์

แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนครุภ ณฑ์ััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
ครุภ ณฑ์ท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท ้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

ครุภ ณฑ ์      
   1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป    3 43.00 63,000 5.67 ส านักปลดั อบต. 
   2. แผนงานรักษาความสงบภายใน      1 14.29 1,000,000 90.01 ส านักปลดั อบต. 
   3. แผนงานสาธารณสุข           1 14.29 21,000 1.89 ส านักปลดั อบต. 
   4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 14.29 5,000 0.45 กองสวัสดิการสังคม 
   5. แผนงานการเกษตร 1 14.29 22,000 1.98 ส านักปลดั อบต. 

รวมัั7ััรายการ 7 100 1,111,000 100  
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