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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

แผนการดำเนินงาน   ประจำปี  พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยงานดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม การศึกษา
และสาธารณสุข 

     

แนวทางการพัฒนาที่  ๑ 
-   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสนับสนุนการนันทนาการ การออกกำลัง
กายและการเล่นกีฬา 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  
-   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๓ 
- แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
การสาธารณสุข การควบคุม/ป้องกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 
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กองการศึกษา 

 
 
 

กองการศึกษา 
สำนักงานปลัด ฯ 

 
 
 
 

สำนักงานปลัด ฯ 
กรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

 

รวม 54 33.53 14,402,300.- 22.04  
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการดำเนินงาน   ประจำปี  พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยงานดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม การศึกษา
และสาธารณสุข 

     

แนวทางการพัฒนาที่  ๔ 
-   แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๕ 
-   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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7 

 
1.24 

 
 

4.34 

 
45,000.- 

 
 

470,000.- 

 
0.06 

 
 

0.71 

 
สำนักงานปลัด ฯ 

 
 

สำนักงานปลัด ฯ 

รวม 9 5.58 515,000.- 0.77  
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์    การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษา และสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ สนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
                                ๒.  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจ ประเพณีอันดีงาม รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  1   การพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมและส่งเสริมสุขภาพ อนามัย สนับสนุนการนันทนาการ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
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. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด -จดักิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบล 
หนองบัวน้อยโดยมีหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม
ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
- งบประมาณ  10๐,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนองบัว

น้อย                

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการกีฬาสัมพันธ์ตำบล 
หนองบัวน้อย 

-จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตำบลหนองบัว
น้อยโดยมีเด็กและเยาวชนหมู่บ้านในตำบล
หนองบัวน้อย 
- งบประมาณ  90,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนองบัว

น้อย     

กอง
การศึกษาฯ 

            

3. โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ 

-ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ในพื้นที่
ตำบลหนองบัวน้อย ขนาดความกว้าง 15 
เมตร  ความยาว  25  เมตร  
-งบประมาณ 522,4๐๐.-บาท 

ตำบล
หนองบัว

น้อย                

กอง 
การศึกษา ฯ 

            

4. โครงการส่งเสริมการออก 
กำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแก่
ประชาชนและเยาวชนภายในพ้ืนที่ตำบล
หนองบัวน้อย 
-งบประมาณ  50,000.-บาท 

ตำบล 
หนองบัว 

น้อย 

กอง
การศึกษา ฯ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร ์  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข 
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้าน สังคม การศึกษาและสาธารณสุข 
-  วัตถุประสงค์    ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ สนับสนุนการนันทนาการ การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
                        ๒.  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  ๒  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสาน 
                                                               ภูมิปญัญาท้องถิ่น              

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
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. โครงการงานฉลองวันแห่ง 
ชัยชนะของท้าวสุรนารีและ 
นางสาวบุญเหลือ 

-สนับสนุนให้ประชาชนเด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสแสดงความเคารพต่อวีรสตรีเป็น
วิธีการที่ช่วยในการส่งเสริมการรักท้องถิ่น
และเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจอันดีงาม 
งบประมาณ 8๐,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2. โครงการจัดกิจกรรม 
วันเด็กแห่งชาติ 

-ดำเนินการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการศึกษา
และกิจกรรมการละเล่นต่างๆแก่เด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีตำบลเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ 
งบประมาณ  1๐0,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3. โครงการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

-จัดอบรมประชาชนและเยาวชนในตำบล
หนองบวัน้อยสำหรับเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
งบประมาณ 45,000.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

สำนัก 
งานปลัดฯ 

            

 

 



-5- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม   การศึกษา และสาธารณสุข   
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม   การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์   ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
                                 ๒.   เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงามและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  ๒   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสาน 
                                                               ภูมิปญัญาท้องถิ่น             
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

( ผลผลิต/งบประมาณ) พ้ืนที่ หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

4. โครงการเทิดพระเกียรติฯ 
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
12 สิงหามหาราชินี 

-ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ 12 สิงหาคม 
มหาราชินี 
งบประมาณ  20,000.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

5. โครงการวันปิยมหาราช -ร่วมพิธีกิจกรรมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณรัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน 
ปิยมหาราช (23 ตุลาคมทุกปี) 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง
การศึกษา 

            

6. โครงการวันท้องถิ่นไทย -ร่วมพิธีกิจกรรมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณรัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน 
ท้องถิ่นไทย (18 มีนาคม  ทุกปี) 
งบประมาณ 10,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง
บัวน้อย 

สำนัก 
งานปลัดฯ 

            

7. โครงการอบรมการทอผ้ายวน 
ให้กับเยาวชนในตำบลหนอง
บัวน้อย 

-สนับสนุนการศึกษาและอนุรักษ์สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยจัดอบรมการทอผ้ายวน
ให้แก่เยาวชน 
งบประมาณ 50,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง
บัวน้อย 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 



-6- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 
                               ๒. เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  ๒   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสาน 
                                                               ภูมิปญัญาท้องถิ่น             
 
 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
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. โครงการพัฒนาโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

-จัดอบรม อสร.และสนับสนุนวัสดุในการ 
พัฒนาให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ 
งบประมาณ  20,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง
การศึกษา 

            

9. โครงการอบรมการบันทึกบัญชี 
รายรับรายจ่ายครัวเรือน 

-จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบันทึกบัญชี 
รายรับ – รายจ่ายครัวเรือน 
งบประมาณ 2๐,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
สวัสดิการ 

            

10. โครงการส่งเริมมารยาทไทย 
“ ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
แต่งกายงามตามกาล” 

-จัดอบรมให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชน/ผู้นำชุมชน 
งบประมาณ  8๐,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

11. โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม -จัดอบรมให้แก่เด็ก เยาวชน 
จำนวน 100 คน/อบต.หรือเทศบาล 
งบประมาณ  60,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

12. โครงการวัคซีนวัฒนธรรม 
สร้างภูมิคุ้มกันของสังคม 

-จัดให้มีกิจกรรมอบรมสร้างอาชีพด้าน 
เกษตรกรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งบประมาณ  50,000.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

 



-7- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 
                               ๒. เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  ๒   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสาน 
                                                               ภูมิปญัญาท้องถิ่น             
 
 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

13. โครงการเยาวชนคนเก่ง คนดี -ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีจิต 
อาสาทำกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ 
วัฒนธรรม 
งบประมาณ  50,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

14. โครงการอ่ิมบุญพ่อแม่จูงลูกเข้า 
วัด 

-เด็กและเยาวชน พร้อมพ่อแม่ในพ้ืนที่ 
อบต.หรือเทศบาล 
งบประมาณ 2๐,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

15. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกห้องเรียน 

-เด็กนักเรียนระดับปฐมวัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัวน้อย 
จำนวน  50  คน 
งบประมาณ  3๐,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

16. โครงการฝึกอบรมพัฒนาพ่อแม่ 
และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว
น้อย 
 

-พ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในโครงการ 
จำนวน  50  คน 
งบประมาณ  10,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

 



-8- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 
                               ๒. เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  ๒   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสาน 
                                                               ภูมิปญัญาท้องถิ่น             
 
 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

17. โครงการก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์(ศาลาประชาคม) 

-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
กว้าง  7 เมตร  ยาว  14  เมตร 
รวมพ้ืนที่  98  ตารางเมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 
งบประมาณ  500,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กองช่าง             

18. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
ให้กับเยาวชนและประชาชน 

-สนับสนุนการศึกษาโดยจัดอบรม 
ภาษาอังกฤษแก่เยาวชนและประชาชน 
ในตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ 5๐,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

19. โครงการอบรมดนตรีไทยให้กับ 
เยาวชน 

-สนับสนุนการศึกษาโดยจัดอบรมดนตรีไทย 
ให้กับเยาวชนและประชาชน 
งบประมาณ  5๐,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

20. โครงการปรับปรุงและต่อเติม 
อาคารศาลาประชาคมหรือ 
อาคารเอนกประสงค์ 

-การปรับปรุงและต่อเติมอาคาร 
อเนกประสงค์ในพ้ืนที่ตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  300,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กองช่าง             

 



-9- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 
                               ๒.  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๒   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสาน 
                                                               ภูมิปญัญาท้องถิ่น             

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

( ผลผลิต/งบประมาณ) พ้ืนที่ หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
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. โครงการจัดเก็บและบันทึก 
ข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน 

-สำรวจจัดเก็บและบันทึกข้อมูล 
ความจำเป็นพื้นฐาน 
งบประมาณ  2๐,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
สวัสดิการ 
 

            

22. โครงการพิธีเนื่องในวัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร 
 

-ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลา 
และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก ฯ 
งบประมาณ  40,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง
การศึกษา 

  
 
 
 

       
 
 
 

   

23. โครงการสนับสนุนสภา 
วัฒนธรรมตำบลหนองบัวน้อย 

- สนับสนุนให้สภาวัฒนธรรมตำบล 
หนองบัวน้อยดำเนินกิจกรรมในพื้นที่
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป 
งบประมาณ  30,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง
การศึกษา 

  
 
 
 

          

24. โครงการอบรมเยาวชนตำบล 
หนองบัวน้อย 

-จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และ 
ความเข้าใจทางด้านการพัฒนา
บุคลิกภาพแก่กลุ่มเยาวชนในพื้นท่ีตำบล 
งบประมาณ  70,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

 



-10- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 
                                ๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  ๒   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสาน 
                                                               ภูมิปญัญาท้องถิ่น             
 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิย. ก.ค. ส.ค ก.ย

. 
25. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน 

การสอนสำหรับเด็กเล็ก 
-ดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ฯ 
งบประมาณ 50,๐๐๐.-บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

         
 

 

   

26. โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบล ฯ 

-จัดซื้ออุปกรณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบล ฯ 
งบประมาณ 50,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

         
 

 

   

27. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อม 
เครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก
เล็ก 

-ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมเครื่องเล่น
สนามสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  150,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

         
 

 

   

28. โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ 
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบล ฯ 

-ดำเนินการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  50,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            



-11- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 
                                ๒.  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  ๒   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสาน 
                                                               ภูมิปญัญาท้องถิ่น             
 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิย. ก.ค. ส.ค ก.ย

. 
29. โครงการแข่งขันกีฬา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรรษา 
-ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กหรรษาตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  5,๐๐๐.- บาท 

ตำบล
หนอง
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

30. โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางการกีฬา 

-ดำเนินการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน 
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ 
ในการเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้อง 
งบประมาณ  50,๐๐๐.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

 

กอง 
การศึกษา 

            

31. โครงการสนับสนุนสื่อ 
การเรียนการสอนนักเรียน 
ในตำบลหนองบัวน้อย 

-สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่เด็ก 
นักเรียนและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ตำบล ฯ 
งบประมาณ 90,000.- บาท 

 ตำบล   
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

32. โครงการอาหารกลางวัน 
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองบัวน้อย 

 -ดำเนินการจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร 
กลางวันให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบล ฯ 
งบประมาณ  290,000.- บาท 

ตำบล 
หนองบัว
น้อย 

กอง 
การศึกษา 

            

 



-12- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญา          ท้องถิ่น 
๒  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ ๒   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสาน 
                                                 ภูมิปัญญาท้องถิ่น             
 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

33. โครงการอุดหนุนอาหาร 
กลางวันนักเรียนในตำบล 
หนองบัวน้อย 

-จัดจ้างประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็ก 
นักเรียนจำนวน 6 โรงเรียนให้ได้รับ 
สวัสดิการอาหารกลางวันอย่างเพียงพอทั่วถึง 
และถูกหลักโภชนาการ 
งบประมาณ  1,800,๐๐๐.-บาท 

ตำบล 
หนองบวั  
น้อย 

   กอง 
การศึกษา 

            

34. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ที่มีคุณภาพให้เด็ก 
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตำบล ฯ 
งบประมาณ  180,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล  
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง 
การศึกษา 

            

35. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน
จำนวน 6 โรงเรียน 
 

-จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียน 
ในโรงเรียนจำนวน 6 โรงเรียน 
ในเขตพ้ืนที่ตำบล ฯ 
งบประมาณ  790,๐๐๐.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง
การศึกษา 

            

36. โครงการสนับสนุนกิจกรรม
เข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่นักเรียนและ 
เยาวชนในตำบล 

 -สนับสนุนกิจกรรมการเข้าค่ายพัฒนา 
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน 
ในตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  50,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 

            



-13- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ 2   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสานภูมิ 
      ปัญญาท้องถิ่น            
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

( ผลผลิต/งบประมาณ) พ้ืนที่ หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

37. โครงการติดตั้งระบบ 
เสียงตามสายของหมู่บ้าน 

-ดำเนินการเพื่อติดตั้งเครื่องระบบเสียง 
ตามสายให้แก่หมู่บ้านในพ้ืนที่ ม.10,11,8 
ตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  100,๐๐๐.- บาท 

  ตำบล 
 หนอง 
บัวน้อย 
 

กองช่าง             

38. โครงการซ่อมแซมระบบเสียง 
ตามสายและหอกระจายข่าว 
หมู่บ้าน 

-ดำเนินการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและ
หอกระจายข่าวให้แก่หมู่บ้านในพื้นที่ตำบล 
หนองบัวน้อย 
งบประมาณ  250,๐๐๐.- บาท 

  ตำบล 
 หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง 
การศึกษา 

            

39. โครงการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ตำบลหนองบัวน้อย 

-สนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านร่วมจัด
งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในพื้นที่ตำบล 
หนองบัวน้อย 
งบประมาณ  90,๐๐๐.- บาท 

  ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง 
การศึกษา 

            

40. โครงการเด็กและเยาวชน 
ทำดีเพ่ือพัฒนาสังคม 

-เด็ก เยาวชนร่วมทำกิจกรรมให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
งบประมาณ  15,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
การศึกษา 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ 2   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการสืบสาน 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น             
 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) พ้ืนที่ 

หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

41. โครงการส่งเสริมดนตรีพ้ืนบ้าน 
อีสาน 

-เด็ก เยาวชนและประชาชนได้มีความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะในการเล่นดนตรี 
พ้ืนบ้าน 
งบประมาณ  50,๐๐๐.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



-15- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  3   การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ             
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
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. โครงการสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1-12 

-ช่วยเหลือสวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพแก่ 
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  9,7๐๐,000.-บาท 

ตำบล  
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง
สวัสดิการ 

            

2. โครงการสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 

-ช่วยเหลือสวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพ 
คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการและผู้ด้อย 
โอกาสที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูในตำบล 
หนองบัวน้อย 
งบประมาณ  1,800,๐๐๐.- บาท 

  อบต.   
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง 
สวัสดิการ 

            

3. โครงการสวัสดิการ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

-สงเคราะห์ช่วยเหลือสวัสดิการเงินเบี้ยยัง
ชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำ
การวินิจฉัยแล้วในพ้ืนที่ตำบล 
งบประมาณ 6๐,๐๐๐.-บาท 

 ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง 
สวัสดิการ 

            

4. โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

-ดำเนินการกิจกรรมโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวในพ้ืนที่หมู่บ้านตำบลหนองบัว
น้อย 
งบประมาณ  30,000.- บาท 

ตำบล 
หนองบัว
น้อย 

กอง 
สวัสดิการ 

            

 



-16- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  3   การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ             
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
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. รายจ่ายตามข้อผูกพัน 
(สมทบกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพ (สปสช.) 
ในระดับท้องถิ่น 

-กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 
งบประมาณ  120,000.- บาท 

ตำบล  
หนอง 
บัวน้อย 
 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

            

6. อุดหนุนงบประมาณกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) ในระดับท้องถิ่น 
จำนวน  24 โครงการ 

-กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น 
งบประมาณ  400,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

            

7. โครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันปัญหา 
ยาเสพติด 

-การจัดกิจกรรมรณรงค์ในการร่วมควบคุม
และป้องกนัปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบล
หนองบัวน้อย 
งบประมาณ  15,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนักงาน 
ปลัด ฯ 

 

            

8. โครงการสานสัมพันธ์ 
วันครอบครัว 

-รณรงค์ให้แต่ละครอบครัวได้ร่วมกิจกรรม
สร้างสายสัมพันธ์เช่น ปลูกผักสวนครัว
ร่วมกันและร่วมเล่นกีฬาที่ทำให้เป็นการใช้
เวลาให้เป็นประโยชน์ 
งบประมาณ  30,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
สวัสดิการ 

            

 



-17- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  3   การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ             
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
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. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการและผู้ด้อย 
โอกาส 

-การจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
สภาพความเป็นอยู่ของคนพิการและผู้ด้อย 
โอกาสในพ้ืนที่ตำบลให้ดีขึ้น 
งบประมาณ 50,0๐๐.-บาท 

  ตำบล   
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง 
สวัสดิการ 

            

10. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และ 
กลุ่มเสี่ยง 
 

-เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ,คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์กลุ่มเสี่ยงและ
ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพ 
งบประมาณ 50,๐๐๐.-บาท 

  ตำบล  
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง 
สวัสดิการ 

            

11. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ผู้สูงวัย 

-จัดประชุมชมรมผู้สูงอายุและตรวจสุขภาพ 
ผู้สูงอายุในทั้ง 12  หมู่บ้าน 
งบประมาณ  50,๐๐๐.-บาท 

 ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง 
สวัสดิการ 

            

 

 

  

 



-18- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  3   การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ             
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

12. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคเอดส์และการ 
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ใน
วัยรุ่น 

-ดำเนินการอบรมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักเรียน 
นักศึกษาและให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแบบ 
บูรณาการแก่นักเรียนและเยาวชน 
งบประมาณ  3๐,๐๐๐.-บาท 

ตำบล
หนองบัว
น้อย 

สำนัก
ปลัด  
กอง 

สวัสดิการ 

            

13. โครงการอบรมให้ความรู้ 
ธรรมะศึกษา 

-อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน 
ในตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  30,000.- บาท 

ตำบล 
หนองบัว
น้อย 

กอง 
สวัสดิการ 

            

14. โครงการร่วมดำเนินงาน 
ป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ 

-ดำเนินการกิจกรรมตามมาตรการ 
เข้าร่วมในการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ 
งบประมาณ 15,000.- บาท 

ตำบล 
หนองบัว
น้อย 

สำนัก 
ปลัด 

 

            

 

 

 

 



-19- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  3   การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ             
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

15. โครงการสนับสนุนศูนย์ 
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
ตามแผนพัฒนาสุขภาพ 
ของประชาชนในชุมชน/ 
หมู่บ้าน 

-สนับสนุนให้ ศศมช.จำนวนทั้งหมด 12 
แห่งให้ อสม.สามารถปฏิบัติงานตามแผน 
พัฒนาสุขภาพของประชาชนทางด้านงาน 
สาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
งบประมาณ  120,๐๐๐.-บาท 

ตำบล
หนองบัว
น้อย 

สำนัก 
ปลัด  

            

16. โครงการสนับสนุนศูนย์ 
พัฒนาครอบครัว 

-สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนา 
ครอบครัวไปจัดการดำเนินงานและจัด 
กิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  10,000.- บาท 

ตำบล 
หนองบัว
น้อย 

สำนัก 
ปลัด 

            

17. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
เด็กและหญิงมีครรภ์ 

-เพ่ือตรวจสุขภาพเด็กและหญิงมีครรภ์ 
ติดตามพัฒนาการเด็กทุกด้านรวมทั้ง 
สนับสนุนอาหารเสริมในเด็กท่ีน้ำหนักต่ำ
กว่าเกณฑ์และติดตามสุขภาพหญิงมีครรภ์ 
งบประมาณ 19,900.- บาท 

ตำบล 
หนองบัว
น้อย 

สำนัก 
ปลัด 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยทุธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  3   การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ             
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

18. โครงการควบคุมและ 
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

-ดำเนินการออกฉีดพ่นหมอกควันควบคุม 
และป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใน 
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  100,๐๐๐.-บาท 

ตำบล
หนองบัว
น้อย 

สำนัก
ปลัด  

            

19. โครงการควบคุมและ 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

-ดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมและป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  50,000.- บาท 

ตำบล 
หนองบัว
น้อย 

สำนัก 
ปลัด 

            

20. โครงการควบคุมและ 
ป้องกันโรคไข้หวัดนก 

-ดำเนินการควบคุมและป้องกันโดยฉีดพ่น 
น้ำยาฆ่าเชื้อโรคโรคไข้หวัดนกในพ้ืนที่ตำบล 
หนองบัวน้อย 
งบประมาณ 40,000.- บาท 

ตำบล 
หนองบัว
น้อย 

สำนัก
ปลัด 

            

21. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
สายพันธุ์ใหม่ 2009 

-ดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและ 
ดูแลป้องกันเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่ 2009 ในพื้นที่ตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  40,000.- บาท 

ตำบล 
หนองบัว
น้อย 

สำนัก
ปลัด 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  3   การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  การสาธารณสุข  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ          
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

22. โครงการสงเคราะห์
ครัวเรือนยากจน 

-ครัวเรือนยากจนในตำบลหนองบัวน้อยได้ 
รบัการสงเคราะห์ช่วยเหลือที่เหมาะสม 
มากขึ้น 
งบประมาณ  90,๐๐๐.-บาท 

  ตำบล   
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก 
ปลัด  

            

23. โครงการอุดหนุนอำเภอ 
สีคิ้วช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV 

-ดำเนินการอุดหนุนให้อำเภอสีคิ้วช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV  
งบประมาณ  25,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก
ปลัด 

            

24. โครงการควบคุมและป้องกัน 
โรคในตำบลหนองบัวน้อย 

-ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคให้กับ 
ประชาชนทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบลหนองบัว
น้อย 
งบประมาณ  40,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก 
ปลัด 

            

25. โครงการสนับสนุนหน่วย 
บริการสาธารณสุข 

-สนับสนุนค่าดำเนินการในงานของหน่วย 
บริการสาธารณสุข 
งบประมาณ  25,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก
ปลัด 

            

 

 



-22- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  3  การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

26. โครงการอุดหนุนที่ทำการ 
ปกครองอำเภอสีคิ้วฝึกอบรม
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

- อุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้วจัด
ฝึกอบรมคณะกรรมการหมู่บ้าน 
งบประมาณ  20,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล
หนอง 
บัวน้อย 

 

สำนัก
ปลัด 

            

27. โครงการของดีบ้านฉันและ 
ผลิตภัณฑ์โอท็อป 

-ผลิตภัณฑ์ในตำบลสินค้าในชุมชน 
งบประมาณ  5,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง
สวัสดิการ 

            

28. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา 
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม 
อาชีพผู้สูงอายุ 

 -ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่
มีมาตรฐาน 
งบประมาณ  5,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
สวัสดิการ 

            

29. โครงการวันผู้สูงอายุ  -ผู้สูงอายุในตำบลร่วมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
งบประมาณ  10,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
สวัสดิการ 

            

 

 



-23- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  3  การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

30. โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

- ผู้สูงอายุในตำบลร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
งบประมาณ  200,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล
หนอง 
บัวน้อย 

 

กอง 
สวัสดิการ 

            

31. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึง 

-ผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พ่ึงในตำบลร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
งบประมาณ  5,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง
สวัสดิการ 

            

32. โครงการสนับสนุนกองทุน 
สวัสดิการชุมชน 

 -มีกองทุนสวัสดิการชุมชนในพ้ืนที่ตำบลไว้
ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมกองทุน 
งบประมาณ  5,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
สวัสดิการ 

            

33. โครงการสนับสนุนการดูแล
ระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

 -การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงใน
ระยะยาว 
งบประมาณ  5,000.- บาท 
 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
สวัสดิการ 
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แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  3  การพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม ส่งเสริมสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
                                               

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

34. โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

- มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในตำบล 
งบประมาณ  5,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
สวัสดิการ 

            

35. โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาบทบาทสตรีและ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

-กลุ่มสตรีในตำบลเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
บทบาทสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ครอบครัว 
งบประมาณ  250,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล
หนอง 
บัวน้อย 
 

กอง
สวัสดิการ 

            

36. โครงการอบรมฝึกอาชีพ  -ประชาชนในตำบลทุกกลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ 
งบประมาณ  30,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

กอง 
สวัสดิการ 

            

37. โครงการการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

 -ดำเนินการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานที่
สอดคล้องตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 
งบประมาณ  240,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก 
ปลัด 

            

38. โครงการการดำเนินงาน
สำหรับขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

 -ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสำหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
งบประมาณ  19,020.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก 
ปลัด 

            



-25- 
 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ 5   แนวทางการพัฒนาและสนับสนุน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย        

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
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 
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

- จัดอบรมศึกษางานพัฒนาศักยภาพการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร.ให้มีความรู้
และความสามารถในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ   50,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

 

สำนัก
ปลัด 

            

2. โครงการช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยง 
สำหรับสมาชิก อปพร. 

-การสนับสนุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มให้กับสมาชิก อปพร.และ 
อาสาสมัครตำรวจบ้านที่มาปฏิบัติหน้าที่ 
ช่วยเหลือสังคม 
งบประมาณ  90,๐๐๐.- บาท 

  ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 
 

สำนัก
ปลัด 

            

3. โครงการช่วยเหลือป้องกันและ 
บรรเทาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนจากสาธารณภัย 

-ดำเนินการดูแลช่วยเหลือป้องกันปัญหา 
สาธารณภัยต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
ตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  90,๐๐๐.-บาท 

 ตำบล    
หนอง 
บัวน้อย 
 

สำนักงาน
ปลัดฯ 
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แผนการดำเนนิงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ 5   แนวทางการพัฒนาสนับสนุน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

4. โครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทาง 
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

-ดำเนินการจัดเวรยามไปเข้าประจำจุด
ตรวจและจุดสกัดเป็นการป้องกันแก้ไขและ 
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
งบประมาณ  45,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล 
 หนอง 
บัวน้อย 

 

สำนัก
ปลัด 

            

5. โครงการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทาง 
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

-ดำเนินการจัดเวรยามไปเข้าประจำจุด
ตรวจและจุดสกัดเป็นการป้องกันแก้ไขและ 
ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
งบประมาณ  45,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก
ปลัด 

            

6. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

-ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้แก่ สมาชิก อปพร 
ตำรวจบ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชน
รวมทั้งข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล 
งบประมาณ  50,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก 
ปลัด 

            

7. โครงการบริการตามระบบการ 
แพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น 

-หน่วยปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินต่อผู้ป่วยฉุกเฉินให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทั้ง 12  หมู่บ้าน 
งบประมาณ  100,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก 
ปลัด 
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แผนการดำเนนิงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ 5   แนวทางการพัฒนาสนับสนุน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
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. โครงการฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

-ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ประชาชนเป็น
สมาชิก อปพร.ให้ครบ 2% ของจำนวน
ประชากรตามนโยบายของทางราชการที่
กำหนด 
งบประมาณ  180,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล 
 หนอง 
บัวน้อย 

 

สำนัก
ปลัด 

            

9. โครงการอบรมและรณรงค์ 
ป้องกันยาเสพติด 

-การจัดกิจกรรมรณรงค์ในการร่วมควบคุม
และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบล 
หนองบัวน้อย 
งบประมาณ  20,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก
ปลัด 

            

10. โครงการบริหารจัดการรถกู้ชีพ 
กู้ภัยประจำตำบล ฯ 

-การบริหารจัดการรถกู้ชีพกู้ภัยในตำบล 
หนองบัวน้อย 
งบประมาณ  80,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก 
ปลัด 

            

11. โครงการวัน อปพร. 
(22 มีนาคมของทุกปี) 

-ดำเนินการตามโครงการวัน อปพร. 
ในตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  5,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก 
ปลัด 
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แผนการดำเนนิงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์   การพัฒนาทางด้านสังคม  การศึกษาและสาธารณสุข     
๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม    การศึกษา และสาธารณสุข 
 -  วัตถุประสงค์  ๑.  เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมป้องกันโรคติดต่อสนับสนุนการนันทนาการการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา 

๒.  เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจประเพณีอันดีงาม  รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.  แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่ 5   แนวทางการพัฒนาสนับสนุน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

ลำดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
( ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วยงาน 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

12. โครงการอบรมทบทวนความรู้
อาสาสมัครควบคุมไฟป่า 

-จัดฝึกอบรมอาสาสมัครควบคุมและ
ป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่ตำบล ฯ 
งบประมาณ  20,๐๐๐.- บาท 

 ตำบล 
 หนอง 
บัวน้อย 

 

สำนัก
ปลัด 

            

13. โครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้ง
ข่าวอาชญากรรม 

-ประชาชนโดยทั่วไปที่พักอาศัย 
ในเขตพ้ืนที่ อบต.หนองบัวน้อย 
งบประมาณ  10,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก
ปลัด 

            

14. โครงการฝึกอบรมทบทวน 
ตำรวจบ้าน ประจำปี 2563 

-ประชาชนโดยทั่วไปที่พักอาศัย 
ในตำบลหนองบัวน้อย 
งบประมาณ  30,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก 
ปลัด 

            

15. โครงการชุมชนหนองบัวน้อย 
สีขาวปลอดยาเสพติด 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

-อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชน 
เกี่ยวกับปัญหาและการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 
งบประมาณ  20,000.- บาท 

ตำบล 
หนอง 
บัวน้อย 

สำนัก 
ปลัด 
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

แผนการดำเนินงาน   ประจำปี  พ.ศ. ๒๕63 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยงานดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม การศึกษา
และสาธารณสุข 

     

แนวทางการพัฒนาที่  ๑ 
-   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสนับสนุนการนันทนาการ การออกกำลัง
กายและการเล่นกีฬา 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  
-   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๓ 
- แนวทางการพัฒนาสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
การสาธารณสุข การควบคุม/ป้องกันโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ 

 
4 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 

20 

 
2.48 

 
 
 

18.63 
 
 
 
 
 

12.42 

 
782,400.- 

 
 
 

5,375,000.- 
 
 
 
 
 

8,244,900.- 

 
1.19 

 
 
 

8.23 
 
 
 
 
 

12.62 
 

 

 
กองการศึกษา 

 
 
 

กองการศึกษา 
สำนักงานปลัด ฯ 

 
 
 
 

สำนักงานปลัด ฯ 
กรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

 

รวม 54 33.53 14,402,300.- 22.04  
 



-30- 
 

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการดำเนินงาน   ประจำปี  พ.ศ. ๒๕63 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย 
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยงานดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านสังคม การศึกษา
และสาธารณสุข 

     

แนวทางการพัฒนาที่  ๔ 
-   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๕ 
-   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
2 
 
 

7 

 
1.24 

 
 

4.34 

 
45,000.- 

 
 

470,000.- 

 
0.06 

 
 

0.71 

 
สำนักงานปลัด ฯ 

 
 

สำนักงานปลัด ฯ 

รวม 9 5.58 515,000.- 0.77  
 

 

 

 

 
 

 


