
ั  

ัััััััััััััััััััััััััััั 
ั 
 
 

 

 
 

ั 

แผนการดำเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.ั2565 

 
ั 

ของ 
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คำน า 
 

การจัดท าแผนการดำเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ    
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เพ่ือให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
มากขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองบ่อ ต่อไปนั้น 

การวางแผนถือเป็นกลไกลส าคัญที่จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ บรรลุจุดมุ่งหมายในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ โดยใช้กลยุทธที่เหมาะสม ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนการใช้ทรัพยากร       
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวบรวมไว้ในแผนการด าเนินงานโดยให้มี
การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการฯ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในห้วงที่มีการติดตามและประเมินผล โดยแผนงาน 
โครงการต้องมีการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสและพร้อมที่จะรับการตรวจสอบทั้งภาครัฐ  และภาคประชาชน 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในเขตต าบลหนองบ่อ         ได้อย่าง
แท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ั1 
บทน า 

1.ับทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 

ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5 การน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้
แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยาย
เวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น “ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2465 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการ
ประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืนและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ       
ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้      
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อและผู้ที่เกี่ยวข้องไดเ้ป็นอย่างดี 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 36,500,000 บาท 

2.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

2.1ัวิส ยท ศน์ัั“หนองบ่อเมืองน่าอยู่ั เคียงคู่ชาวประชาัร กษาประเพณีัสู่วิถีอาเซี่ยนัเรียนรู้การพ ฒนาัััั
ยึดม ่นหล กปร ชญาเศรษฐกิจพอเพียงััั 

2.2ัพ นธกิจััั(Mission) 
 พ นธกิจ หมายถึง การก าหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ที่องค์กรต้องท าในลักษณะตามกฎหมาย 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ มาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ .ศ.  2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่ต้องท าและอาจจัดท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
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 1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 9. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค –บริโภค และการเกษตร  
 10. ให้มีการบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
 11. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

2.3ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั1 การพ ฒนาทร พยากรมนุษย์ัประกอบด้วยแนวทางการพ ฒนาั3 แนวทางัด งนี ้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั2 การพ ฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพ ฒนาั2 แนวทางั

ด งนี้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์             

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั3 การพ ฒนาการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพ ฒนาั2 แนวทางัด งนี ้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรและ  

เพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค 
แนวทางการพัฒนาที่  2 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพสินค้าทางการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั4 การพ ฒนาส งคมและคุณภาพชีวิตัประกอบด้วยแนวทางการพ ฒนาั3 แนวทางั

ด งนี ้
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชนรวมทั้งพัฒนาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการฟื้นฟู และบ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั5ัการพ ฒนาการปร บสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจ ดการภาคร ฐั

ประกอบด้วยแนวทางการพ ฒนาั4 แนวทางัด งนี้ 
แนวทางการพัฒนาที่  1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แนวทางการพัฒนาที่  2 พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุน

กระบวนการ การมีส่วนร่วมภาคประชาชน  
แนวทางการพัฒนาที่  3  สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 

/ประเด็น... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ั6 การพ ฒนาเมืองน่าอยู่ััประกอบด้วยแนวทางการพ ฒนาั2 แนวทางัด งนี ้
แนวทางการพัฒนาที่ 1  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างทางระบายน้ า และโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องจราจร และขยายเขตไฟฟ้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  การติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง 
แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

3.ัว ตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
3. เพื่อลดความซ้ าซ้อนของโครงการพัฒนา มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก

รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

4.ัว ตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ในแผนการด าเนินงาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.2 แผนงานงบกลาง 
1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.4 แผนงานการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.2 แผนงานการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
3.1 แผนงานการเกษตร 
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 /1.3 ขั้นตอน... 
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1.3 ข ้นตอนการจ ดท าแผนด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ ได้จัดท าตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าใหแล้วเสร็จภายในสามสิบวันโดย
สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ รวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ หน่วยงานราชการส่วนกลาง  รัฐวิสาหกิจและ         
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
          2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้      
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
           1. ท าให้ทราบถึงเป้าหมายของแผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 2. ใช้ในการประสานการด าเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณาการ     
การด าเนินงานโครงการพัฒนากับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน และหน่วยงานอ่ืนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 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 

 

 

                                                       เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร 

 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น                                  ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน              

 
 

 รวบรวมโครงการ 
       แผนงาน                          

 



 
 
 

บ ญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ั 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการัััััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของบประมาณ

ท ้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

1.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย์      
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  3 10.71 180,000 1.27 กองสวัสดิการสังคม 
    1.2 แผนงานงบกลาง     6 21.43 11,725,516 82.84 กองสวัสดิการสังคม 
    1.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1 3.57 100,000 0.71 กองการศึกษาฯ 
    1.4 แผนงานการศึกษา                         3 10.71 673,870 4.76 ส านักปลัด 
    1.5 แผนงานการศึกษา (อุดหนุนส่วนราชการ) 4 14.29 1,474,200 10.42 กองการศึกษาฯ 

รวม  28  โครงการั 28 60.71 14,153,586 100  
2.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว      
    2.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 8 88.89 471,000 95.93 กองการศึกษาฯ 
    2.2 แผนงานการเกษตร 1 11.11 20,000 4.07 ส านักปลัด 

รวมัั9ััโครงการ 9 100 491,000 100  
3.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาการเกษตร      
    3.1 แผนงานการเกษตร       2 66.67 259,000 92.83 กองช่าง 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  1 33.33 20,000 7.17 กองสวัสดิการฯ 

รวมัั3ััโครงการ 3 100 279,000 100  
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แบบ ผด.01 



  

 

บ ญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ั 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท ง้หมด 

หน่วยด าเนินการ 

4.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาส งคมและคุณภาพชีวิต      
   4.1 แผนงานสาธารณสุข 5 55.56 230,000 63.01 ส านักปลัด 
   4.2 แผนงานงบกลาง 1 11.11 95,000 26.03 ส านักปลัด  
   4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 33.33 40,000 10.96 กองช่าง 

รวมัั9ััโครงการ 9 100 365,000 100  
5.ัยุทธศาสตร์การปร บสมดลุและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจ ดการภาคร ฐ      
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6  60 1,302,000 78.81  ส านักปลัด 
    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 10 80,000 4.84 กองช่าง 
    5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 20 70,000 4.24 ส านักปลัด  
    5.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1 10  200,000  12.11 กองช่าง 

รวมัั10ััโครงการัััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััััั 10 100 1,652,000 100  
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แบบ ผด.01 



 
 
 

บ ญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ั 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการััััััััั
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท ้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท ง้หมด 

หน่วยด าเนินการ 

6.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาเมืองน่าอยู่      
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 58.33 1,545,000 67.97 กองช่าง 
    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 16.67 403,000 17.73 กองช่าง 
    6.3 ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยาย

เขตไฟฟ้า 
- - - - กองช่าง 

    6.4 ส่งเสริมการติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง 1 8.33 225,000 9.90 กองช่าง 
    6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2 16.67 100,000 4.40 ส านักปลัด  

รวมัั12ััโครงการ 12 100 2,273,000 100  
รวมท ้งสิ้นัั71ััโครงการ ัั71 100 20,560,680 100  
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บ ญชีจ านวนโครงการพ ฒนาทอ้งถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ั 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
1.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย ์
ััั1.1ัแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

ล าด บ
ที ่

 
โครงการ 

 
รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 

 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
ร บผิดชอบ

หล ก 

พ.ศ.ั2564 พ.ศ.ั2565 
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 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ต าบลหนองบ่อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน "โครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายตุ าบลหนองบอ่" 

80,000 อบต.อบต.
หนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สงูอายุต าบลหนองบ่อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน "โครงการ
อบรมพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ 

60,000 อบต.อบต.
หนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการฝึกอบรม/ฝึกอาชีพของ
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน "โครงการ
ฝึกอบรมฝึกอาชีพของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ" 

40,000 อาคาร
ฝึกอบรม
อาชีพ 
อบต. 

หนองบ่อ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวมัั3ััโครงการ  180,000  180,000             
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0220 



 
                
 

 
บ ญชีจ านวนโครงการพ ฒนาทอ้งถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ั 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 

1.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย์ 
ััั1.2ัแผนงานงบกลาง 

 

 
ล าด บ

ที ่

 
โครงการ 

 

 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
ร บผิดชอบ

หล ก 

พ.ศ.ั2564 พ.ศ.ั2565 
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 สนับสนนุการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้งอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับ
สนับสนนุการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

7,836,000 หมู่ที่ 1- 
12 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 สนับสนนุสวสัดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยส าหรับ
สนับสนนุสวสัดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

3,372,000 หมู่ที่ 1- 
12 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 สนับสนนุการสงเคราะห์เบี้ยยงั
ชีพผู้ปว่ยเอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยสนับสนนุการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชพีผู้ปว่ยเอดส์ 

84,000 หมู่ที่ 1- 
12 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4 สนับสนนุเงินสมทบกองทนุ
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมกองทนุ
สวัสดิการชุมชน 

20,000 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 
บ้าน 

หมากเฟือง 
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แบบ ผด. 02 

0220 



 
               
 

 
บ ญชีจ านวนโครงการพ ฒนาทอ้งถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ั 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

 

1.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย์ 
ััั1.3ัแผนงานการศาสนาว ฒนธรรมและน นทนาการ 

 

 

ล าด บ
ที ่

 
โครงการ 

 

 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
ร บผิดชอบ

หล ก 

พ.ศ.ั2564 พ.ศ.ั2565 
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 โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาตา้น
ยาเสพติดต าบลหนองบ่อ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน “โครงการ
จัดงานแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ 

150,000 ร.ร.หนองบ่อ
วิทยานุกลู 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์กีฬา 

60,000 อบต. 
หนองบ่อ 

กอง
การศึกษาฯ 
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แบบ ผด. 02 

0220 



 
              
 

บ ญชีจ านวนโครงการพ ฒนาทอ้งถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ั 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

1.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย์ 
ััั1.4ัแผนงานการศึกษา 

 

 
ล าด บ
ที่ 

 
โครงการ 

 

 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน

ที่
ร บผิดชอ
บหล ก 

พ.ศ.ั2564 พ.ศ.ั2565 
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 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน “โครงการจัดงานแข่งขนั
กีฬาต้านยาเสพตดิ 

191,000 ร.ร.หนอง
บ่อวิทยา 

นุกูล 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่าย
โอน จ านวน 3 แห่ง 

442,470 อบต. 
หนองบ่อ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน “โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2565 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบ่อ 

40,000 อบต. 
หนองบ่อ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 จัดหาอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกดา้น 1,674,800 โรงเรียน
และศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 
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บ ญชีจ านวนโครงการพ ฒนาทอ้งถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานัประจ าปีงบประมาณัพ.ศ.ั2565ั 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

1.ัยุทธศาสตร์การพ ฒนาทร พยากรมนุษย์ 
ััั1.4ัแผนงานการศึกษา 

 

 
ล าด บ
ที่ 

 
โครงการ 

 

 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 
 

งบประมาณ 
สถานที่

ด าเนนิการ 
หน่วยงาน
ที่ร บผิด 
ชอบหล ก 

พ.ศ.ั2564 พ.ศ.ั2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 อุดหนุนสนบัสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินส าหรับสนับสนนุอาหารกลางวนั
ให้แก่โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนักเรียน ป.1 – 
ป.4 ดังนี ้
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบอ่ 504,000 
บาท 
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดงดูง่าม 315,000 บาท 
3. อุดหนุนโรงเรียนบา้นนากุงยางค า 222,600 บาท  
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดินด าหมากเฟือง  
    432,600 บาท 

1,474,200 โรงเรียน
และศูนย์
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวมั5ัโครงการ  3,822,870               
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