
 

 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 

--------------- 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

1.1 แผนงานการเกษตร 3 3.80 15,000 0.10 สำนักงานปลัด 
      

      
รวม 3 3.80 15,000 0.10  

      
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

     

2.1 แผนงานการเกษตร 1 1.27 10,000 0.07 สำนักงานปลัด 
      
      

รวม 1 1.27 10,000 0.07  
      

      
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด.01 
3 



 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จำนวนโครงการที่ 

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใน
ท้องถิ่น 

     

แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 7.60    440,000 2.86 สำนักงานปลัด 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 6.33    290,000 1.88 สำนักงานปลัด 
แผนงานการศึกษา 38 48.11 ๒,๗76,๗๒๐ 18.01 กองการศึกษา ฯ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.54    40,000 0.26 กองการศึกษา ฯ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 3.80 60,000 0.39 สำนักงานปลัด 
แผนงานสาธารณสุข 11 13.93   1,033,000 6.70  กองสาธารณสุข ฯ 
แผนงานเคหะชุมชน 2 2.54 300,000 1.95 กองช่าง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.27 3,187,000 20.67 กองช่าง 
แผนงานงบกลาง 3 3.80 7,191,600 46.63 สำนักงานปลัด 

รวม 71 89.88 15,318,320 99.32  
      

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 5.07    80,000 0.52 กองการศึกษา ฯ 
      

รวม 4 5.07    80,000 0.52  
      

รวมทั้งสิ้น 79 100 15,423,320 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 
อำเภอโนนสัง จังหวดัหนองบัวลำภ ู

------------- 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
5,000 

 
อบต. 

 
สำนักปลัด 

            

2 หน้าบ้านสวย หลังบ้าน
สวน 

ฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริม
กิจกรรมหน้าบ้านสวย หลัง
บ้านสวน 

5,000 
หมู่บ้านใน
เขตตำบล/

อบต. 
สำนักปลัด 

            

3 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฝึกอบรมให้ความรูแ้ละส่งเสริม
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

5,000 อบต. สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
1.1 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ปลูกต้นไม้เฉลิม 

พระเกียรติ ฯ 
จัดโครงการ/กิจกรรมปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ฯ 

10,000 หมู่ที่ ..... สำนักปลัด 
            

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการ
เลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

 
300,000 

 
อบต. 

 
สำนักปลัด 

            

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรม/โครงการเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 

 
10,000 

 
อบต. 

 
สำนักปลัด 

            

3 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 

 
10,000 

 
อบต. 

 
สำนักปลัด 

            

4 การพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

การอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาบุคลากรขององค์กร 

 
100,000 

 
อบต./.......... 

 
สำนักปลัด 

            

 

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานการวางแผนและสถิติและวิชาการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 10,000 ม. 1-11 สำนักปลัด             
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 1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดำเนินกา

ร 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 การจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

การจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

10,000 อบต./ 
ม.1-11 

กองคลัง             

  
 1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 การป้องกนัและลด

อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

การตั้งด่านป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

140,000 อบต. สำนักปลัด             

2 การฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำ อบต.
นิคมพัฒนา 

 
100,000 

 
อบต.หนองหว้า 

 
สำนักปลัด 

            

3 
 
 

การอบรมอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

การฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) 

 
20,000 

 
อบต./......... 

 
สำนักปลัด 

            

4 ฝึกอบรมการป้องกัน 
และควบคุมไฟป่า 

การฝึกอบรมการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่า 

10,000 อบต. สำนักปลัด             

5 อบรมป้องกันระงับ
อัคคีภัย 

การฝึกอบรมป้องกันระงับ
อัคคีภัย 

20,000 อบต. สำนักปลัด             
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 1.5 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ ศูนย ์

2,000 สนามกีฬา
อบต. 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

            

๒ งานวันเด็กแห่งชาติ จัดกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2563 

20,000 สนามกีฬา
อบต. 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

            

 
 1.6 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 สนับสนุนสถานศึกษา 

ค่าวัสดุ 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(28 คน x ๘ บาท x ๒๖๐ วัน)   

58,24๐ ศูนย์ ฯ วัด
ศรีสังวรฯ 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

            

2 
 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(12 คนx๘ บาทx๒๖๐ วัน) 

24,96๐ ศูนย์ ฯ บา้น
ดงบาก 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

            

3 ค่าอาหารเสริม (นม) 
(28 คน x ๘ บาท x ๒๖๐วัน) 

58,24๐ ศูนย์ ฯ บ้าน 
โคกสะอาด 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

            

4 ค่าอาหารเสริม (นม) 
(8 คน x ๘ บาท x ๒๖๐ วัน) 

๑6,64๐ ศูนย์ฯ บา้น
โสกแดง 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

            

5 ค่าอาหารเสริม (นม) 
(๑๑7 คนx๘ บาท x ๒๖๐ วัน)  

๒43,36๐ ร.ร.บ้าน 
โคกสะอาด 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

            

6 ค่าอาหารเสริม (นม) 
(๑21 คนx๘ บาท x ๒๖๐ วัน)   

๒51,68๐ ร.ร.นิคม 
สงเคราะห์วิทยา 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

            

7 ค่าอาหารเสริม (นม) 
(๘4 คนx ๘ บาท x ๒๖๐ วัน)   

๑74,720 ร.ร.บ้าน 
ดงบาก 

กองการ 
ศึกษา ฯ 
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 1.6 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ต่อ) 
 

ลำดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

สนับสนุนค่าใช้ 
จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน
สำหรับ ศพด. 

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
(28 คน x ๑,๗๐๐ บาท) 

47,600 ศูนย์ฯ วัด
ศรีสังวรฯ 

กองการศึกษาฯ             

9 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
(12 คน x ๑,๗๐๐บาท) 

20,400 ศูนย์ฯ  
บ้านดงบาก 

กองการศึกษาฯ             

10 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
(๒8 คน x ๑,๗๐๐ บาท) 

47,600 ศูนย์ฯ บา้น
โคกสะอาด 

กองการศึกษาฯ             

11 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
(8 คน x ๑,๗๐๐ บาท) 

๑3,600 ศูนย์ ฯ บ้าน 
โสกแดง 

กองการศึกษาฯ             

12 เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุน
สถานศึกษา 
ค่าจัดการศึกษา 

ค่าหนังสือเรียน 
    (28 คน x ๒๐๐ บาท/ปี) 

5,6๐๐ ศูนย์ฯ วัด
ศรีสังวรฯ 

กองการศึกษาฯ             

13 ค่าหนังสือเรียน 
    (12 คน x ๒๐๐บาท/ปี) 

2,4๐๐ ศูนย์ฯ บา้น
ดงบาก 

กองการศึกษาฯ             

14 ค่าหนังสือเรยีน 
    (๒8 คน x ๒๐๐ บาท/ปี) 

5,6๐๐ ศูนย์ฯ บา้น
โคกสะอาด 

กองการศึกษาฯ             

15 ค่าหนังสือเรียน 
    (8 คน x ๒๐๐ บาท/ปี) 

1,600 ศูนย์ฯ บา้น
โสกแดง 

กองการศึกษาฯ             

16 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
    (28 คน x ๒๐๐ บาท/ปี) 

5,6๐๐ ศูนย์ฯ วัด
ศรีสังวรฯ 

กองการศึกษาฯ             

17 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
    (12 คน x ๒๐๐ บาท/ปี) 

2,4๐๐ ศูนย์ฯ บ้าน 
ดงบาก 

กองการศึกษาฯ             

18  
 
 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 
    (๒8 คน x ๒๐๐ บาท/ปี) 

5,6๐๐ ศูนย์ฯ บ้าน
โคกสะอาด 

กองการศึกษาฯ             

19 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
    (8 คน x ๒๐๐บาท/ปี) 

1,600 ศูนย์ ฯ บ้าน
โสกแดง 

กองการศึกษาฯ             
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20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
    (28 คน x ๓๐๐ บาท/ปี) 

8,4๐๐ ศูนย์ ฯ วัด
ศรีสังวรฯ 

กองการศึกษาฯ             

21 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
    (12 คน x ๓๐๐ บาท/ปี) 

3,6๐๐ ศูนย์ ฯ บ้าน
ดงบาก 

กองการศึกษาฯ             

22 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
    (๒8 คน x ๓๐๐ บาท/ปี) 

8,4๐๐ ศูนย์ ฯ บ้าน
โคกสะอาด 

กองการศึกษาฯ             

23 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
    (8 คน x ๓๐๐ บาท/ปี) 

2,4๐๐ ศูนย์ ฯ บ้าน
โสกแดง 

กองการศึกษาฯ           
 

  

24 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    (28 คน x ๔๓๐ บาท/ปี) 

๑0,24๐ ศูนย์ฯ วัดศรี
สังวรฯ 

กองการศึกษาฯ             

25 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    (12 คน x ๔๓๐ บาท/ปี) 

5,16๐ ศูนย์ฯ บ้าน 
ดงบาก 

กองการศึกษาฯ             

26 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    (๒8 คน x ๔๓๐ บาท/ปี) 

๑0,24๐ ศูนยฯ์ บ้าน
โคกสะอาด 

กองการศึกษาฯ             

27 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    (8 คน x ๔๓๐ บาท/ปี 

๓,44๐ ศูนย์ฯ บ้าน
โสกแดง 

กองการศึกษาฯ             

28 ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารกลางวัน 
(28 คน x ๒๐ บาท x ๒๘๐ วัน) 

137,2๐๐ ศูนยฯ์ วัดศรี
สังวรฯ 

กองการศึกษาฯ             

29 ค่าอาหารกลางวัน 
(12 คน x ๒๐ บาท x ๒๘๐ วัน) 

58,8๐๐ ศูนย์ฯ บ้าน 
ดงบาก 

กองการศึกษาฯ             

30 ค่าอาหารกลางวัน 
 (๒8 คน x ๒๐บาท x ๒๘๐ วัน) 

137,200 ศูนย์ฯ บา้น
โคกสะอาด 

กองการศึกษาฯ             

31 ค่าอาหารกลางวัน 
(8 คน x ๒๐ บาท x ๒๘๐ วัน 

39,200 ศูนย์ฯ บ้าน
โสกแดง 

กองการศึกษาฯ             
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 1.6 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ต่อ)  

ลำดับ 
โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

ราชการ 
ค่าอาหารกลางวัน 
(๑21 คนx๒๐ บาทx๒๐๐ วัน) 

484,000 ร.ร.นิคม
สงเคราะห์

วิทยา 

กองการศึกษาฯ             

33 ค่าอาหารกลางวัน 
(๑๑7 คนx๒๐ บาทx๒๐๐ วัน) 

468,000 ร.ร.บ้านโคก
สะอาด 

กองการศึกษาฯ             

34 ค่าอาหารกลางวัน 
(84 คน x ๒๐ บาท x ๒๐๐ วัน) 

336,000 ร.ร.บ้าน 
ดงบาก 

กองการศึกษาฯ             

35 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา/ร.ร.บ้าน
โคกสะอาด/ร.ร.บ้านดงบาก 
(รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ) 

 
30,000 

 
………………. 

 
กองการศึกษาฯ 

            

36  การเข้าค่ายลูกเสือสามัญ 
ร.ร.นิคมสงเคราะห์วิทยา/ร.ร.บ้าน
โคกสะอาด/ร.ร.บ้านดงบาก 
(รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ) 

 
25,000 

 
-------------- 

 
กองการศึกษาฯ 

            

 
 1.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 การแข่งขันกีฬาต้านยา

เสพติดตำบลนิคมพัฒนา 
จัดการแข่งขนักีฬาต้านยา
เสพติดตำบลนิคมพัฒนา 

10,000 สนามกีฬา
อบต. 

กองการ 
ศึกษา ฯ 

            

2 การแข่งขันกีฬาระหว่าง 
อปท. 

การแข่งขนักีฬาระหว่าง 
อปท. 

30,000 …………… กองการ 
ศึกษา ฯ 
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1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน

องค์การบริหารส่วน
ตำบลนิคมพัฒนา 

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล
นิคมพัฒนา ขนาดกว้าง 8 
ม. ยาว 28 ม. หรือมพีื้นที่
ไม่น้อยกว่า 233.60 ตร.ม. 

 
3,187,๐๐๐ 

 
อบต. 

 
กองช่าง 

            

 
 
 1.9 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอยีด 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 วันผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 30,000 อบต. สำนักปลัด             
2 การฝึกอบรมส่งเสริม

อาชีพ กลุ่มสตรีและ
เยาวชน 

ฝึกอบรมฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มสตรีและเยาวชน 

 
10,000 

 
อบต. 

 
สำนักปลัด 

            

3 การฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และประชาชน 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและ
ประชาชน 

 
20,000 

 
อบต. 

 
สำนักปลัด 
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  1.10 แผนงานสาธารณสุข  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ฝึกอบรมการกำจัดสิ่ง

ปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
อบรมการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย 

10,000 อบต. กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 การป้องกัน ควบคุม
โรคตดิต่อและโรคอุบัติใหม ่

การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม ่

5,000 อบต./
หมู่บ้าน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 การป้องกันและควบคมุโรค
ไข้เลือดออก  

การป้องกันโรคไข้เลือดออก, 10,000 อบต./
หมู่บ้าน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 การรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

กิจกรรมรณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

20,000 อบต./
หมู่บ้าน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

 

  1.11 แผนงานสาธารณสขุ  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 จัดเก็บขยะ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะมลูฝอย 324,000 อบต. กอง

สาธารณสุขฯ 

            

2 จัดการขยะ ค่าเช่าสถานที่กำจัดขยะและทิ้งขยะ 100,000 ทต.โนนสัง กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 งานกู้ชพี กู้ภัย ค่าจ้างเหมาบริการกู้ชพี กู้ภัย 324,000 อบต. กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 ด้านสาธารณสุข โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึน้
ทะเบียนจำนวนสตัว ์

 

.............. 
 

อบต. 
กอง 

สาธารณสุขฯ 
            

5 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากพิษโรคพิษสุนัขบ้า 

 

……………. 
 

อบต. 
กอง 

สาธารณสุขฯ 
            

6 เงินอุดหนุน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
จำนวน 11 หมู่บ้าน 

220,000 อบต. กอง 
สาธารณสุขฯ 

            

7 เงินอุดหนุน อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด
หนองบัวลำภ ู

20,000 อบต. กอง 
สาธารณสุขฯ 
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 1.12 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ก่อสร้างถนน คสล.สาย

กลางบ้านโสกแดง ม.8 
ก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน
โสกแดง ม.8 กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตรยาว 30 เมตร 

70,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

2 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านดงบาก ม.10-คุ้มน้อย 
(ต่อเนื่อง) 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นดงบาก 
ม.10-คุ้มน้อย (ต่อเนื่อง) กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 80 
เมตร 

230,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

 

 1.13 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ - เพือ่จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับ

ผู้สูงอายุ จำนวน 665 คน ดังนี ้
- ช่วงอายุ 60-69 ปี จำนวน 317 คน 
อัตราคนละ 600 บาท จำนวน 12 
เดือน  (317x600x12) รวมเป็นเงิน 
2,282,400.- บาท 
- ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน 252 คน 
อัตราคนละ 700 บาท จำนวน 12 
เดือน  (252x700x12) รวมเป็นเงิน
2,116,800.- บาท 
- ช่วงอายุ 80-89 ปี จำนวน 79 คน 
อัตราคนละ 800 บาท จำนวน 12 
เดือน  (79x800x12) รวมเป็นเงิน 
758,400.- บาท 
- ช่วงอายุ 90 ปี ขึน้ไป จำนวน 17 คน 
อัตราคนละ 1,000 บาท จำนวน 12 
เดือน(17x1,000x 12) รวมเป็นเงิน 
204,000.- บาท 

5,361,600 อบต. สำนักปลดั             
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  1.13 แผนงานงบกลาง (ต่อ) 
 

ลำดับ โครงการ/
กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เงินเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ จำนวน 
185 คน อัตราคนละ 800 บาทต่อ
เดือน จำนวน 12 เดือน 
(185x800x12) 

1,776,000 อบต. สำนักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เงนิเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ 
จำนวน 9 คน อัตราคนละ 500 
บาท/เดือน  
จำนวน 12 เดือน  ( 9x500x12) 

54,000 อบต. สำนักปลดั             
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดกิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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 ประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมประเพณีลอย

กระทง 
30,000 ม.10 กอง 

การศึกษาฯ 
            

๒ ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัน
สำคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัน
สำคัญทางศาสนา 

5,000 อบต. กองการ 
ศึกษา ฯ 

            

3 ส่งเสริมประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิน่ “งาน
สักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช” ปี 64 

จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นงาน
สักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช จังหวัดหนองบัว 
ลำภู ประจำปี 2564 

30,000 อบต. กอง 
การศึกษาฯ 

            

4 เงินอุดหนุน 
โครงการจัดงานบวงสรวง
ศาลหลักเมือง ประจำปี 
2564 

อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอโนนสัง เพ่ือจัดงาน
บวงสรวงศาลหลักเมือง 
ประจำปี 2564 

 
15,000 

 
อำเภอ
โนนสัง 

 
กอง

การศึกษาฯ 
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