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ค าน า 
    
     องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ และอนุมัติโดยนายอ าเภอโนนสัง ตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ เรื่องประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ลงวันที่ 22 กันยาน 
2564 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 และเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ และ
มีความชัดเจนในการด าเนินการ จึงต้องมีการจัดท าแผนด าเนินงานขึ้น โดยมีขั้นตอนคือ 
    1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
    2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
    แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในปีงบประมาณนั้น  
    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะสามารถน าโครงการที่อยู่ที่แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และเกี่ยวเนื่องในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างทั่วถึง 
   
 
 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่  
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สารบัญ 
 

เรื่อง  หน้า 
   
ค าน า  1 
สารบัญ  2 
   
ส่วนที่ ๑ บทน า  
 1. หลักการและเหตุผล 3 
 ๒. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 3 
 ๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 4 
 ๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 4 
   
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม    
 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  

(แบบ ผด 01) 
6 

 - บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
(แบบ ผด 02) 
- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น (แบบ ผด 02/1) 
 
 

8 
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 ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

…………………………………………………… 
1. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด ๕       ข้อ 
๒๖ การจัดท าแผนการด าเนนิงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้                     (๑) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ 
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิน่”   
  ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  (๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
  (๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ปางกู ่ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
  (๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น 
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๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

   ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน  
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
   ส่วนที่  ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  หลักการและเหตุผล 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) 
3.  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ฯ (แบบ ผด 02/1) 

๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  (๑) ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่  ๒    
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

****************************   
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

1.ด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.96 5,000 0.08 ส านักปลัดฯ 
    1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.96 30,000 0.50 กองสวัสดิการฯ 
    1.3 แผนงานการเกษตร 1 1.96 10,000 0.17 ส านักปลัดฯ 

รวม 3 5.88 45,000 0.75  
2. ด้านจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.96 10,000 0.17 ส านักปลัดฯ 
    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.92 60,000 1.00 กองช่าง 

รวม 3 5.88 70,000 1.17  
3. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 7.84 185,000 3.10 ส านักปลัดฯ/กองคลัง 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 5.88 90,000 1.51 ส านักปลัดฯ 
    3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 5.88 45,000 0.75 กองสวัสดิการฯ 
    3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 3.92 150,000 2.51 กองการศึกษาฯ/กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผด. 01 
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ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

    3.5 แผนงานการศึกษา 8 15.69 2,350,900 39.34 กองการศึกษา 
    3.6 แผนงานสาธารณสุข 3 5.88 560,000 9.37 ส านักปลัดฯ 
    3.7 แผนงานเคหะและชุมชน 12 23.53 2,100,000 35.14 กองช่าง 
    3.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 7.84 190,000 3.18 ส านักปลัดฯ 

รวม 39 76.47 5,670,900 94.90  
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

5 9.80 175,000 2.93 กองการศึกษาฯ 
 

    4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.96 15,000 0.25 ส านักปลัดฯ 
รวม 6 11.76 190,000 3.18  

รวมทั้งสิ้น 51 100.00 5,975,900 100.00  
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 

1. ด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการส่งเสริมการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

รวม 1 โครงการ  5,000               
 
    1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชน 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ประชาชน ต าบลปางกู ่

30,000 อบต. 
ปางกู ่

กอง
สวัสดิการฯ 

            

รวม 1 โครงการ  30,000               
 
 

แบบ ผด. 02 
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    1.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการพัฒนาชุมชน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และ
ปฏิบัต ิ

10,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

รวม 1 โครงการ  10,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 

2. ด้านจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติและฟื้นฟูป่า
ชุมชน 

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติใน
วันส าคัญต่างๆ 

10,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

รวม 1 โครงการ  10,000               
   
    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพจัดการ
ขยะมูลฝอย 

ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และ
ปฏิบัต ิ

10,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

2 โครงการบริหารจัดการ
น้ า (ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

ให้ความรู้ สาธติ และลงมือ
ปฏิบัต ิ

50,000 อบต. 
ปางกู ่

กองช่าง             

รวม 2 โครงการ  60,000               
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 

3. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
    3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 อุดหนุนโครงกอุดหนุน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนโครงกอุดหนุน
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ อ าเภอ
โนนสัง 

30,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

2 โครงการพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และ
ศึกษาดูงานส่วนราชการ
ต้นแบบ 

100,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

3 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและสมาชิก 

ฝึกอบรมเชิงวิชาการ 5,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

4 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษี 

จัดท าแผนที่ภาษ ี 50,000 อบต. 
ปางกู ่

กองคลัง             

รวม 4 โครงการ  185,000               
 
 

แบบ ผด. 02 
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     3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด (To Be Number 
One) 

ฝึกอบรมเชิงวิชาการ 10,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

2  โครงการตั้งดา่นประจ า
จุดตรวจช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

ตั้งด่านประจ าจุดตรวจ 40,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

3 โครงการตั้งด่านประจ า
จุดตรวจช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ตั้งด่านประจ าจุดตรวจ 40,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

รวม 3 โครงการ  90,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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    3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่มีขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนต าบล
ปางกู่ 

ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และ
ปฏิบัต ิ

10,000 อบต. 
ปางกู ่

กอง
สวัสดิการฯ 

            

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส 

ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และ
ปฏิบัต ิ

15,000 อบต. 
ปางกู ่

กอง
สวัสดิการฯ 

            

3 โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต และส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุต าบลปาง
กู ่

พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ุ

20,000 อบต. 
ปางกู ่

กอง
สวัสดิการฯ 

            

รวม 3 โครงการ  45,000               
 
         3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริม ชมรมผูสู้งอายุ 
ต าบลปางกู ่

อบรม และส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอาย ุ

50,000 อบต. 
ปางกู ่

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ประจ าต าบลปางกู ่

จัดแข้งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ 10 หมู่บ้าน 

100,000 อบต. 
ปางกู ่

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 2 โครงการ  150,000               

แบบ ผด. 02 



           

 

 
       แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่                                                                                                            หน้า ๑๔ 

 

 
    3.5 แผนงานการศึกษา 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน ส าหรับโรงเรียน
ในเขตรับผดิชอบ 

อุดหนุนอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ 

1,537,200 อบต. 
ปางกู ่

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

กิจกรรมนันทนาการให้
เยาวชนภายในต าบล 

30,000 อบต. 
ปางกู ่

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการนิทรรศการและ
แสดงผลงานเด็กก่อนเข้า
เรียนระดับอนุบาล 
 

จัดนิทรรศการและ
แสดงผลงานเด็กก่อนเข้า
เรียนระดับอนุบาล 

10,000 
 

อบต. 
ปางกู ่

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์เด็กเล็ก) 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

103,960 อบต. 
ปางกู ่

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

156,400 อบต. 
ปางกู ่

กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด. 02 
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ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

473,340 อบต. 
ปางกู ่

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนต าบลปางกู ่

อุดหนุนการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต าบลปางกู ่

30,000 อบต. 
ปางกู ่

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 อุดหนุนโครงการกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือ - เนตร
นารี อย่างมีคุณภาพ 

อุดหนุนการกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ - เนตรนาร ี
อย่างมีคุณภาพ 

10,000 อบต. 
ปางกู ่

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 8 โครงการ  2,350,900               
 
 
         3.6 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระ
ด าริด้านสาธารณสุข 
(หมายเหตุ จ านวน 10 
หมู่ๆ 20,000 บาท) 

อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 10 
หมู ่

200,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

แบบ ผด. 02 
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ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี
 

จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุขนัข
บ้าน 

60,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

3 โครงการการแพทย์
ฉุกเฉินต าบลปางกู่ 
 

จัดอบรม และเป็นคา่ป่วย
การเจ้าหน้าทีร่ับผดิชอบ 

300,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

รวม 3 โครงการ  560,000               
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       3.7 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่มีขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการเสรมิผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 
25.00 ม.หนา 0.10 ม.
และขนาดกว้าง 3.00 ม.
ยาว 215.00 ม.หนา 
0.10 ม. 

200,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

2 โครงการเสรมิผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โสกแคน หมู่ที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 190.00 ม.
หนา 0.10 ม.  

200,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 91.00 ม.
หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

200,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 4 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 91.00 ม.
หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม. 

200,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง             
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       3.7 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่มีขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการวางท่อส่งน้ าดิบ
ระบบประปาท่อ PVC.
ขนาด 4" บ้านหนองบัว
เงิน - บ้านโสกปลาขาว 
หมู่ที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ปริมาณงาน PVC.
ช้ัน 8.5 ขนาด 4"  
ยาว 792 เมตร 

200,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน 
โดยใช้วัสดุหินคลุกเกรด
เรียบ บ้านหนองหญา้
ปล้อง หมู่ที่ 6 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

200,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นิคมหนองจาน หมู่ท่ี 7 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 91.00 ม.
หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.  

200,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
นิคมหนองหม่วย หมู่ที่ 8 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 91.00 ม.
หนา 0.15 ม.ไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 ม.  

200,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             
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       3.7 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่มีขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

9 โครงการก่อสร้างถนนโดย
ใช้วัสดุหินคลุกเกรดเรียบ 
บ้านนิคมศรีวไิล หมู่ที่ 9 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

กว้าง 4.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม.หนา
เฉลี่ย 0.10 ม.หินคลุกไม่
น้อยกว่า 420 ลบ.ม. 

200,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง             

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองแวง
ด่าน หมู่ที่ 10 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

จ านวน 1 แห่ง 140,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า บ้านหนองแวง
ด่าน หมู่ที่ 10 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

อุดหนุนให้แก ่ส านักงาน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัด
หนองบัวล าภู เป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ า  

60,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

12 โครงการติดตั้งกล้อง 
(CCTV) 

ติดตั้งกล้อง (CCTV) ต าบล
ปางกู ่

 ต าบลปางกู ่ กองช่าง             

รวม 12 โครงการ  2,100,000               
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      3.8 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัย 

เป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่มจ้าง
เหมาประกอบอาหาร  ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  และรายจ่าย
อื่นที่จ าเป็น 

20,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

2 โครงการอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 

เป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่มจ้าง
เหมาประกอบอาหาร  ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  และรายจ่าย
อื่นที่จ าเป็น 

20,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

3 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (หลักสูตร
จัดตั้ง) 

เป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่มจ้าง
เหมาประกอบอาหาร  ค่าป้าย
ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  และรายจ่าย
อื่นที่จ าเป็น 

100,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

4 โครงการบรูณาการและ
บริหารจดัการน้ าในต าบล
ปางกู่ 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  และรายจ่าย
อื่นที่จ าเป็น 

50,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

รวม 4 โครงการ  190,000               
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่
  

โครงการ 
  

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่มีขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการสนับสนุนบญุ
ทอดเทียน 

อุดหนุนหมู่บ้าน ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

10,000 ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสนับสนุนบญุ
มหาชาด 

อุดหนุนหมู่บ้าน ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

20,000 ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช 

ค่าจัดสถานท่ี  ค่าป้าย  ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร  
ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และรายจ่ายอื่น
ที่จ าเป็น 

30,000 จังหวัด 
หนองบัวล า

ภู 

กอง
การศึกษาฯ 

            

4 โครงการสนับสนุนบญุบั้ง
ไฟ 

อุดหนุนหมู่บ้าน ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

100,000 ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 อุดหนุนโครงการจัดงาน
บวงสรวงศาลหลักเมือง 
"กราบหลวงพ่อใหญ่ไหว้
ศาลหลักเมือง เที่ยวเมือง 
2 ภู ดูของดีวิถีโนนสัง" 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

15,000 อ าเภอ
โนนสัง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

รวม 5 โครงการ  175,000               
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    4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่

  
โครงการ 

  
รายละเอียดของกิจกรรม

ที่มีขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการบริหารจัดการ
งานพระราชพิธีและรัฐ 
พิธี(อ าเภอ) 

การบริหารจัดการงานพระ
ราชพิธีและรัฐ 
พิธี(อ าเภอ) 

15,000 อบต. 
ปางกู ่

ส านักปลดัฯ             

รวม 1 โครงการ  15,000               
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
1. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา 
    1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่
  

ครุภัณฑ์ 
  

รายละเอียด 
ของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

 
 
 
 

                 

รวม - โครงการ  -               
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