
 

 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 
 

 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 

อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

      ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
       เรื่องประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีประมาณ ๒๕๖4 

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

  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้
ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศเพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  บัดนี้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ ขอประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖4  เพ่ือน ำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทำงของกำรจัดท ำแผนจัดหำพัสดุ  แผนกำรใช้จ่ำยเงิน
รำยละเอียดปรำกฏแนบท้ำยประกำศฉบับนี้  และสำมำรถดำวน์ โหลดรำยละเอียดเ พ่ิมเติมได้ที่              
www.muangphai.go.th 

 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่   ๑6   เดือน  ตุลำคม    พ.ศ.  ๒๕๖3  
 

    
          (นำยหิรัญวุฒิ  บุญล้อม) 
                    นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค ากล่าวน า 

 
  แผนกำรด ำเนินงำน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงำนโครงกำรกิจกรรม ที่ด ำเนินจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ในแต่ละปีงบประมำณ เป็นแผนต่อเนื่องมำจำกงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี   กล่ำวคือองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ ได้รวบรวมแผนงำนโครงกำรต่ำงๆ ตำมงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ทั้งที่ เป็นงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่          
ที่ด ำเนินกำรโดยงบประมำณของหน่วยงำนอ่ืน ที่เข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    
เมืองไผ่ มำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขึ้น เพ่ือเป็นตัวก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำน ของแต่ละปีงบประมำณ   

  ในกำรนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ ขอขอบพระคุณคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่  
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่  ส่วนรำชกำรทุกภำคส่วน  เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนวำงแผน       
ที่ให้ควำมร่วมมือ ร่วมใจในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนฉบับนี้ ในครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่จักได้น ำแผนกำรด ำเนินงำนนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือควำมประโยชน์
สุขของประชำชนในท้องถิ่น ต ำบลเมืองไผ่ ต่อไป  
  
  
  
 
  
  
  
                  อนุมัติ  
               
   (ลงนำม)           . 
                (นำยหิรัญวุฒิ    บุญล้อม) 
          นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าน า 

 
  แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ 
จัดท ำขึ้นตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนงำน รำยละเอียด โครงกำรและกิจกรรมที่ต้องกำร
ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ของต ำบลเมืองไผ่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

  แผนกำรด ำเนินงำนฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนกำรปฏิบัติงำนส ำหรับโครงกำรพัฒนำและกิจกรรม
ที่ต้อง ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของต ำบลเมืองไผ่ ทั้งที่ปรำกฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณ ๒๕๖4 และที่ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนอ่ืน ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยได้จ ำแนก
รำยละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศำสตร์และแผนงำนเพ่ือให้ทรำบถึงกิจกรรมกำรพัฒนำที่ได้แสดงถึง
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ สถำนที่ด ำเนินกำร หน่วยงำน ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรที่ชัดเจนทั้งหมด 
  

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินกำรฉบับนี้ สำมำรถใช้
เป็นเครื่องมือใน กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น และสำมำรถใช้ในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนในเขตพ้ืนที่
ได้อย่ำงเหมำะสมและ มีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำร
ประเมินผลกำรพัฒนำท้องถิ่น ของผู้บริหำรด้วย  
  
 

        
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สารบัญ 

เรื่อง                           หน้า 
ส่วนที่ ๑  

   บทน ำ        ๑  
            วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน         ๒ 
   ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน       ๒ 
   ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน          ๓ 
  

ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด.๐๑)    ๕ 

    บัญชีโครงกำรกิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด.๐๒)      
     ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     แผนงำนเคหะและชุมชน    ๗ 
   ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
     แผนงำนกำรศึกษำ    ๑0 
     แผนงำนสำธำรณสุข    ๑1 
     แผนงำนสังคมสงเครำะห์    ๑2 
     แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  ๑3 
     แผนงำนศำสนำวัฒนธรรม และนันทนำกำร  ๑4 
     แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  15 
   ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
     แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  ๑6 
   ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
     แผนงำนกำรเกษตร    17 
   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     แผนงำนกำรเกษตร    18  
   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
     แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 18 
   ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร   
     แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    19 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร  ๒0 
    พัฒนำท้องถิ่น(แบบ ผด.๐๒/๑)     

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่  ๑  บทน า 

๑.๑  บทน ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ควำมส ำคัญ

กับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนด
นโยบำย  กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลัง  และมีอ ำนำจหน้ำที่ของ
ตนเองโดยเฉพำะ  นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่กำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
เข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพ่ือให้กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ ำนำจกว้ำงขวำงขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่บริกำร
สำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น  แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของเทศบำลมำก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ ได้จัดท ำแผนพัฒนำถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็นแผนที่
ก ำหนดยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ ในช่วง 5 ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับกำรวำงแผนเพ่ือจัดท ำงบประมำณ
ประจ ำปี   เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นส ำหรับ
งบประมำณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือ
กระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่  ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙ และหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗  ลงวันที่ ๓ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐   องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองไผ่  โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่และ
คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ จึงได้จัดท ำแผนด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒     
ตำมรูปแบบที่ก ำหนดตำมหนังสือดังกล่ำว โดยปรับเปลี่ยนจำก “แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น “แผนงำน” เพ่ือให้
สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนำท้องถิ่น ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ 
ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจ ำปีงบประมำณพ.ศ.๒๕๖๒  ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ ขึ้นและเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรอนุมัติให้
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้นและมีกำรประสำนและบูรณำกำร
กำรท ำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอ่ืนๆ  รวมทั้งกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรติดตำมและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มุ่งหวังว่ำแผนกำร
ด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมและประมวลผลกำรน ำแผนพัฒนำไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่ำงดี 

 



 

 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 ๑. แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้น  
เพ่ือให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกข้ึน ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียด
ต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 
 ๒. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 ๓. แผนกำรด ำเนินงำน จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะมี
ที่มำจำก 
  ๓.๑ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
  ๓.๒ โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  ๓.๓ โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 
  ๓.๔โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำน
อ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
กำรด ำเนินงำนครอบคลุมพ้ืนที่หลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงกำร /กิจกรรมกำรพัฒนำที่มี
ควำมคำบเก่ียวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจำก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๕โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที ่
  
 ๑.๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด  ๕ กำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ  ข้อ ๒๖  ได้ก ำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  ๑.๓.๑ คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน/โครงกำร
พัฒนำขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนๆ
ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น    
  ๑.๒.๒ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอให้ผู้บริหำร
ท้องถิ่นประกำศ เป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่
ประกำศ เพ่ือให้ ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกำศไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน 

๒ 



 

 จำกระเบียบกระทรวงมหำดไทย ดังกล่ำว    สำมำรถสรุปขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนได้ ๓  ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/ กิจกรรม ที่จะมีกำรด ำเนินกำรจริงในพ้ืนที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรม ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่     
และโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ และ หน่วยงำนอ่ืนๆ ที่จะ
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ 
 ขั้นตอนที่ ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่  จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน โดย พิจำรณำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ และหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องมีควำมสอดคล้องกับ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ
แนวทำงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลเมืองไผ่  และเม่ือคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
แล้ว จึงน ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ เพ่ือพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ โดยเค้ำโครง แผนกำรด ำเนินงำนจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ  ส่วนที่ ๑   บทน ำ  ประกอบด้วย   ๑) 
บทน ำ  ๒) วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  ๓) ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน ๔) ประโยชน์ของ
แผนกำรด ำเนินงำน ส่วนที่ ๒   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและ
งบประมำณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด.๐๒)  ๓) บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่
ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรกำรพัฒนำท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)  
 ขั้นตอนที่ ๓  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  เมื่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่  
ให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว  จึงประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน โดยให้ปิดประกำศแผนกำร
ด ำเนินงำนภำยใน ๑๕ วัน นับจำกวันที่ประกำศเพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่น รับทรำบโดยทั่วกัน และต้องปิด
ประกำศไว้อย่ำงน้อย ๓๐ วัน 
 
 ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. ท ำให้กำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น 

๒. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบัติ มีควำมสะดวกและมี
ประสิทธิภำพ 

๓.  เพ่ือให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๔.  ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี 
๕.  สำมำรถบริหำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนของเทศบำลต ำบลตัวอย่ำง  
๖.  สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆตำม

งบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ได้อย่ำงถูกต้อง 
  

๓ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 

 ๒.๑ บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. ๐๑) 
  แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำร

ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 

  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์  
แผนงำน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย  

  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมทั้งหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (๑๐๐) 

 ๒.๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. ๐๒) 
   แบบ ผด.๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับที่/
โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง .
  ๒.๓ บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรกำรพัฒนำท้องถิ่น       
(ผด. ๐๒/๑)  

  แบบ ผด.๐๒/๑ เป็นแบบจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรกำร
พัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4  ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงำน โดยมี
ล ำดับที่/โครงกำร/รำยละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 



 

       บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ    แบบ ผด. ๐๑  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
 
 

ยุทธศาสตร ์
แผนงาน 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ ของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 

๑.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน     
อบต.เมืองไผ่    ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 9 ๑๔.๖๕ 4,380,000 ๑๔.๗๘ 

รวม 9 ๑๔.๖๕ 4,380,000 ๑๔.๗๘ 
      
๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต     

อบต.เมืองไผ่ 

    ๒.๑ แผนงานการศึกษา 13 ๕๐.๐๐ 4,946,000 ๑๒๔.๐๒ 
    ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 11 ๗๕.๐๐ 881,778 ๓๖.๖๔ 
    ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 4 ๖๐.๐๐ 9๐,๐๐๐ ๑๓๖.๒๕ 
    ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3๐.๐๐ 220,๐๐๐ ๖๕.๕๑ 
    ๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 ๑๐๐.๐๐ 13๐,๐๐๐ ๕๗.๑๔ 

รวม ๒๙ ๗๖.๓๑ 6,267,778 ๕๘.๔๘ 
      
๓. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

อบต.เมืองไผ่     ๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๔ ๓๖.๓๖ 7๐,๐๐๐ ๒๑.๘๓ 
รวม ๔ ๓๖.๓๖ 8๐,๐๐๐ ๒๑.๘๓ 

      
๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสรมิการลงทุนพาณิชกรรม และการท่องเทีย่ว     

อบต.เมืองไผ่ 
    ๔.๑ แผนงานการเกษตร 5 ๕๔.๕๔ 8๐,๐๐๐ ๑๕.๐๕ 

 
รวม 

 
5 

 
๕๔.๕๔ 

 
8๐,๐๐๐ ๑๕.๐๕  

๕ 



 

ยุทธศาสตร ์
แผนงาน 

จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ ของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน
หลักที่

รับผิดชอบ 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
    ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 2 ๑๐๐.๐๐ 4๐,๐๐๐ ๒๐๐.๐๐ 

อบต.เมืองไผ่ 
รวม 2 ๑๐๐.๐๐ 4๐,๐๐๐ ๒๐๐.๐๐ 

     

อบต.เมืองไผ่ 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น     
    ๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒ ๖๖.๖๖ ๗๐,๐๐๐ ๓๐.๔๓ 

รวม ๒ ๖๖.๖๖ ๗๐,๐๐๐ ๓๐.๔๓ 
     

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ      
    ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 ๕๕.๕๕ 4๐,๐๐๐ ๑๖.๗๖ 

อบต.เมืองไผ่  
รวม 

 
4 ๕๕.๕๕ 4๐,๐๐๐ ๑๖.๗๖ 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
55 ๒๘.๗๐ 10,957,778 50.74 อบต.เมืองไผ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๖ 



 

     บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ     
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน                      แบบ ผด.๐๒ 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน           
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ ท่ีรับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    จากโครงการ                               

1 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วก ำแพง
ด้ำนหน้ำที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ 

ด ำเนินกำรก่อสร้ำงก ำแพง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ศิลำ
แลง) ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

370,000 หน้ำที่ท ำกำร
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบลเมืองไผ่ 

กองช่ำง             

2 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วก ำแพง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองไผ่ 

ด ำเนินกำรก่อสร้ำงรั้วก ำแพง
คอนกรีต ตำมแบบ อบต.
ก ำหนด 

420,000 ทิศเหนือ 
อบต.เมืองไผ่ 

กองช่ำง             

3 โครงกำรก่อสร้ำงประตู
ทำงเข้ำออก อบต.เมืองไผ่ 

ด ำเนินกำรก่อสร้ำงประตู
ทำงเข้ำออก อบต.เมืองไผ่ทั้ง 
2 ด้ำน ตำมแบบ อบต.
ก ำหนด 

300,000 ประตู
ทำงเข้ำออก 
อบต.เมืองไผ่ 

กองช่ำง             

4 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์  

ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ (โดม) ตำม
แบบ อบต.ก ำหนด 

1,900,000 ทิศเหนือ
สนำมฟุตบอล 
อบต.เมืองไผ่ 

กองช่ำง             

5 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำถนนหน้ำส ำนักงำน อบต.
เมืองไผ่ 

ด ำเนินกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยู พร้อมฝำ
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำม
แบบ อบต.ก ำหนด 

390,000 ถนนด้ำนหน้ำ
ส ำนักงำน 
อบต.เมืองไผ่ 

กองช่ำง             

6 โครงกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำคติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้ำ ภำยใน อบต.เมืองไผ่ 

ด ำเนินกำรเปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้ำ ตำมแบบที่ กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค สำขำหนองกี่ 
ก ำหนด 

150,000 อบต.เมืองไผ่ กองช่ำง/กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค สำขำ
หนองกี่ 

            

7 โครงกำรปรับปรุงสำยไฟฟ้ำ
ภำยในที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเมืองไผ่ 

ด ำเนินกำรปรับปรุงสำยเมน
ไฟฟ้ำ ตำมแบบที่ อบต.
ก ำหนด 

150,000 อบต.เมืองไผ่ กองช่ำง             

8 โครงกำรอุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำค สำขำหนองกี่ สำยบ้ำนน้อย
หนองแก หมู่ที่ 12 ถึง บ้ำนหนอง
กวำงทอง 

ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ 
ตำมแบบ กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคสำขำหนองกี่ ก ำหนด 

400,000 อบต.เมืองไผ่ กองช่ำง/กฟภ.
สำขำหนองกี่ 

            

๗ 



 

 
๑. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน              แบบ ผด.๐๒ 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ ท่ีรับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    จากโครงการ                               

9 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคสำขำหนองกี่ สำย
บ้ำนโนนจันทำ จำกถนนสำย 
บร 2166  ถึง วัดป่ำสำมัคคี
ธรรม 

ด ำเนินกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
ตำมแบบที่ กฟภ.สำขำหนอง
กี่ ก ำหนด 

300,000 ถนนสำย บร 
2166 ถึง วัด
ป่ำสำมัคคี
ธรรม 

กองช่ำง/กฟภ.
สำขำหนองกี่ 

            

                  
  รวม 5,400,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต           แบบ ผด.๐๒   
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ 
ท่ีรับผิดชอบ

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

    จากโครงการ                               
1 โครงกำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำ

ท้องถ่ิน 
ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม
กำรเรียนรู้จำกภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน 

20,000 ศพด.ต ำบลเมืองไผ่ กอง
กำรศึกษำฯ 

            

2 โครงกำรงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี
และวันส ำคัญของชำติ 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนรัฐพิธี 
และวันส ำคัญของชำติ 

50,000 อบต.เมืองไผ่ กอง
กำรศึกษำฯ 

            

3 โครงกำรมุมรักกำรอ่ำนในต ำบล
เมืองไผ่ 

ด ำเนินกำรมุมรักกำรอ่ำน ใน
ต ำบลเมืองไผ่ 

20,000 ต ำบลเมืองไผ่ กอง
กำรศึกษำฯ 

            

4 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ(ค่ำอำหำร
กลำงวัน) 

ด ำเนินกำรสนับสนุน
ค่ำอำหำรกลำงวัน ศพด.
เมืองไผ่ ทั้ง 3 ศูนย์ 

1,151,500 ศพด.ต ำบลเมืองไผ่ กอง
กำรศึกษำฯ 

            

5 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ(กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนรำยหัว) 

ด ำเนินกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำย
หัว ท้ัง 3 ศพด. สังกัด อบต.
เมืองไผ่ 

399,500 ศพด.ต ำบลเมืองไผ่ กอง
กำรศึกษำฯ 

            

6 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ ด ำเนินกำรจัดโครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กอง
กำรศึกษำฯ 

            

7 โครงกำรสงเครำะห์เด็กเรียนดีแต่
ยำกจน 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำร
สงเครำะห์เด็กเรียนดีแต่ยำกจน 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กอง
กำรศึกษำฯ 

            

8 โครงกำรหนูน้อยสุขภำพดีกีฬำ
สัมพันธ์ 

ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
ของนักเรียน ศพด. ต ำบลเมือง
ไผ่ 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กอง
กำรศึกษำฯ 

            

9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครู ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

ด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพบุคล
กรทำงกำรศึกษำและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กอง
กำรศึกษำฯ 

            

10 โครงกำรหนูน้อยรักสิ่งแวดล้อม ด ำเนินกำรฝึกอบรมเด็กให้มี
ควำมรักสิ่งแวดล้อม 

21,000 อบต.เมืองไผ่ กอง
กำรศึกษำฯ 

            

11 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วรอบบริเวณ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำจำน 

ด ำเนินกำรก่อสร้ำงรั้วก ำแพง
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

100,000 ศพด.นำจำน กอง
กำรศึกษำฯ 

            
 

12 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วรอบบริเวณ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนนำจำน 

ด ำเนินกำรก่อสร้ำงรั้วก ำแพง 
ตำมแบบ อบต.ก ำหนด 

100,000 ศพด.นำจำน กองกำรศึกษำ
ฯ 
 

            

 

๙ 



 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต           แบบ ผด.๐๒   
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ 
ท่ีรับผิดชอบ

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

    จากโครงการ                               
13 อุดหนุนส่วนรำชกำร (อำหำร

กลำงวัน) 
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ (อำหำร
กลำงวัน) โรงเรียนสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ) 
ในเขตต ำบลเมืองไผ่ 

3,040,000 -โรงเรียนบ้ำนนำ
จำน 
-โรงเรียนบ้ำนโคก
กระชำย 
-โรงเรียนบ้ำน
หนองไผ่ 
-โรงเรียนบ้ำน
หนองม่วง 
-โรงเรียนจตุคำม
รำษฎร์วิทยำ 
-โรงเรียนบ้ำนสระ
ขำม 
 
 

กอง
กำรศึกษำฯ 

            
  รวม 4,948,700               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต           แบบ ผด.๐๒   
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
 

งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ ท่ีรับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    จากโครงการ                               
1 โครงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์

ฉุกเฉิน อบต.เมืองไผ่ 
เพื่อให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ประชำชนจำกกำรบำดเจ็บ/
เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
 

20,000 ต ำบลเมืองไผ่ กองสำธำรณสุขฯ             

2 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
 

30,000 ต ำบลเมืองไผ่ กองสำธำรณสุขฯ             

3 โครงกำรควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้ำ 

30,000 อบต.เมืองไผ่ กองสำธำรณสุขฯ             

4 โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมกำร
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมกำรฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กองสำธำรณสุขฯ             

5 โครงกำรลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยจำกแหล่งก ำเนิด 

เพื่อลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
จำกแหล่งก ำเนิด 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กองสำธำรณสุขฯ             

6 โครงกำรสร้ำงพลังชุมชนเพื่อลด
ปัญหำขยะมูลฝอย 

เพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 20,000 อบต.เมืองไผ่ กองสำธำรณสุขฯ             

7 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่
ผู้ประกอบกำรเรื่องกำรจัดกำร
น้ ำเสีย 

เพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำร
จัดกำรน้ ำเสียส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรภำยในต ำบล
เมืองไผ่ 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กองสำธำรณสุขฯ             

8 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่อง
กำรป้องกันโรคเอดส์ 

เพื่ออบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรป้องกันโรคเอดส์ 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กองสำธำรณสุขฯ             

9 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรหน่วยงำน
ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

เพื่อก่อสร้ำงอำคำรตำมแบบ 
อบต.ก ำหนด 

300,000 อบต.เมืองไผ่ กองกำรสำธำรณสุข
ฯ 

            

10 โครงกำรอุดหนุนโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขฯ 

เพื่ออุดหนุนโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขฯ
หมู่บ้ำนละ 20,000 บำท 

360,000 อบต.เมืองไผ่ กองสำธำรณสุข             

11 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยฯ 

เพื่อส ำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยง 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 

41,778 อบต.เมืองไผ่ กองสำธำรณสุขฯ             

 
 

 รวม 740,000               

 

๑๑ 



 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต           แบบ ผด.๐๒ 
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ ท่ีรับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    จากโครงการ                               
1 โครงกำรส่งเสริมกลุ่มอำชีพ

ผู้สูงอำย ุ
เพื่อพัฒนำและส่งเสริมให้
ผู้สูงอำยุมีควำมรู้และสร้ำง
อำชีพเสริมให้กับตนเองได้ 
 
 

15,000 อบต.เมืองไผ่ กองสวัสดิกำรฯ             

2 โครงกำรปันยิ้มสร้ำงสุข เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของ
ผู้สูงอำยุในกำรท ำกิจกรรม
ร่วมกัน 
 
 
 

30,000 อบต.เมืองไผ่ กองสวัสดิกำรฯ             

3 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำด้ำน
ศักยภำพผู้สูงอำย ุ

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของ
ผู้สูงอำยุในกำรท ำกิจกรรม
ร่วมกัน  
เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้รับควำมรู้
อย่ำงต่อเน่ืองในกำรดูแลสุขภำพ
กำยและจิตใจ 

30,000 อบต.เมืองไผ่ กองสวัสดิกำรฯ             

4 โครงกำรสงเครำะห์ผู้ยำกไร้ ผู้
ยำกจน หรือผู้ด้อยโอกำส 

เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ ผู้ยำกไร้ 
ผู้ยำกจน หรือผู้ด้อยโอกำส 
 
 
 

15,000 อบต.เมืองไผ่ กองสวัสดิกำรฯ             

  รวม 165,000               

 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 



 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต          แบบ ผด.๐๒    

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
 

งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ 
ท่ีรับผิดชอบ

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

    จากโครงการ                               
๑ 
 
 
 
 

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำ
ประชำธิปไตยและกำรเลือกต้ัง 
 
 
 

เพื่อสร้ำงควำมเป็นพลเมืองใน
ระบบประชำธิปไตยให้กับ
ประชำชน ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ และสำมำรถน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติ 

๑๐,๐๐๐ 
 

 

อบต.เมืองไผ่ 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
 
 
 
 

            

2 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง
ต ำบลเมืองไผ่ 

เพื่อจัดกำรเลือกต้ังผู้บริหำร
ท้องถ่ินและสมำชิกสภำท้องถ่ิน 
 

200,000 ต ำบลเมืองไผ่ ส ำนักปลัด             

3 โครงกำรเมืองไผ่ร่วมใจปรองดอง
สมำนฉันท์ 

เพื่อสร้ำงทัศนคติและจิตส ำนึกที่
ดีงำมในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง
สมำนฉันท์ 
 

10,000 อบต.เมืองไผ่ ส ำนักปลัด             

  รวม 260,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต           แบบ ผด.๐๒   
๒.๕ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
 

งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ 
ท่ีรับผิดชอบ

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

    จากโครงการ                               
๑ โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพ

ติด(เมืองไผ่เกมส์) 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด และลดอัตรำกำร
ติดยำเสพติดในเยำวชนและ
ประชำชนโดยกำรเล่นกีฬำ 
 

3๐,๐๐๐ อบต.เมืองไผ่ กองกำรศึกษำฯ             

2 โครงกำรไฟฟ้ำแสงสว่ำงลำน
กีฬำในเขตต ำบลเมืองไผ่ 

เพื่อให้มีแสงไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ในลำนกีฬำภำยในต ำบล
เมืองไผ่ 

50,000 อบต.เมืองไผ่ กองกำรศึกษำฯ             

3 โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซม
เครื่องออกก ำลังกำยและสนำม
กีฬำ อบต.เมืองไผ่ 

เพื่อปรับปรุงเครื่องออกก ำลัง
กำยและสนำมกีฬำ ภำยใน
ต ำบลเมืองไผ่ 

50,000 อบต.เมืองไผ่ กองกำรศึกษำฯ             

                  

 รวม  1๓๐,๐๐๐               

                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 



 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต           แบบ ผด.๐๒   
๒.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ 
 

งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ 
ท่ีรับผิดชอบ

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

    จากโครงการ                               
๑ โครงกำรประชำคม เพื่อจัดท ำ 

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถ่ิน 

ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 10,000 อบต.เมืองไผ่ ส ำนักปลัด             

2 โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ
กลุ่มผู้ด้อยโอกำส 

ด ำเนินกำรอบรมอำชีพให้กับ
กลุ่มผู้ด้อยโอกำส 

20,000 ต ำบลเมืองไผ่ กองสวัสดิกำรฯ             

3 โครงกำรฝึกอบรมกลุ่มอำชีพ
สตรี 

ด ำเนินกำรอบรมอำชีพกลุ่ม
อำชีพสตรี 

               

4 โครงกำรส่งเสริมวัยใสใส่ใจ
อำชีพ 

ด ำเนินกำรอบรมส่งเสริม
อำชีพเด็กเยำวชน ต ำบล
เมืองไผ่ 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กองสวัสดิกำรฯ             

 รวม  1๓๐,๐๐๐               

                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           แบบ ผด.๐๒  

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ ท่ีรับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    จากโครงการ                               
1 โครงกำรป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลวันส ำคัญ 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทำงถนนช่วงเทศกำลวัน
ส ำคัญ 

20,000 อบต.เมืองไผ่ ส ำนักปลัด             

2 โครงกำรฝึกอบรมทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน(อปพร.) 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนให้มีควำม
พร้อมกำรปฏิบัติงำนตลอดเวลำ 

20,000 อบต.เมืองไผ่ 
บ้ำนน้อยหนองแก 
บ้ำนสระขำมใหญ่ 

ส ำนักปลัด             

3 โครงกำรซักซ้อมแผนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

เพื่อซักซ้อมแผนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

20,000 อบต.เมืองไผ่ ส ำนักปลัด             

4 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

10,000 อบต.เมืองไผ่ ส ำนักปลัด             

                  

 รวม  70,๐๐๐               

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

๑๖ 



 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว         แบบ ผด.๐๒  

๔.๑ แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ ท่ีรับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    จากโครงการ                               
1 โครงกำรรณรงค์กำรไถกลบตอ

ซังข้ำวเพื่อลดต้นทุนและกำร
บ ำรุงดิน 

เพื่อส่งเสริมกำรไถกลบตอซัง
ข้ำว กำรบ ำรุงดิน 
 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กองส่งเสริม
กำรเกษตร 

            

2 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และน้ ำหมักชีวภำพ 

เพื่อให้เกษตรกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และน้ ำหมักชีวภำพ 
 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กองส่งเสริม
กำรเกษตร 

            

3 โครงกำรส่งเสริมอำชีพปลุก
หม่อนเลี้ยงไหม 

เพื่อส่งเสริมกำรปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม 

20,000 อบต.เมืองไผ่ กองส่งเสริม
กำรเกษตร 

            

4 โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำ
แผ่นดิน 

เพื่อส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้  10,000 อบต.เมืองไผ่ กองส่งเสริม
กำรเกษตร 

            

5 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพฯ 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำม
วัตถุประสงค์โครงกำร 

10,000 อบต.เมืองไผ่ กองส่งเสริม
กำรเกษตร 

            

  รวม 100,000               

 
 
 

 
 
 
 
 

๑๗ 



 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 
 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น        แบบ ผด.๐๒  

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ที่ โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมที่เกิดขึ้น  (บาท)  ด าเนินการ 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
    จากโครงการ                               

๑ โครงกำรส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง 
 

เพื่อสืบทอดภูมิปัญญำ
และประเพณีของ
ท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ต ำบลเมืองไผ่ กองกำรศึกษำฯ             

๒ โครงกำรส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน
วันเข้ำพรรษำ 

เพื่อสืบทอดภูมิปัญญำ
และประเพณีของ
ท้องถิ่น 
 

2๐,๐๐๐ ต ำบลเมืองไผ่ กองกำรศึกษำฯ             

 รวม  ๕๐,๐๐๐               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๘ 



 

 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองไผ่ 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการการบริหารจัดการ             แบบ ผด.๐๒ 
๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

    กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บาท)  ด าเนินการ ท่ีรับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

    จากโครงการ                               
๑ 
 
 
 
 
 

โครงกำรฝึกอบรมเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมในกำรปฏิบัติงำนเชิง
บูรณำกำรฯ 
 
 
 

เพื่อปลูกจิตส ำนึกกำรยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม ควำม
ซื่อสัตย์สุจริตในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ี กำรมีจิตสำธำรณะ ตำม
จรรยำบรรณของข้ำรำชกำรและ
นักกำรเมือง 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

อบต.เมืองไผ่ 
 
 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
 
 
 
 
 

            

3 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำร
จัดเก็บรำยได้ 

เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำร
จัดเก็บรำยได้ 

10,000 อบต.เมืองไผ่ กองคลัง             

4 โครงกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
จัดเก็บภำษี 
 

10,000 อบต.เมืองไผ่ กองคลัง             

5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรช ำระภำษีค่ำธรรมเนียมและ
ใบอนุญำตต่ำงๆ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพงำน
จัดเก็บรำยได้ 

10,000 อบต.เมืองไผ่ กองคลัง             

  รวม 40,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๙ 



 

 
 

แบบ ผด ๐๒/๑ 
บญัชจี านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเมืองไผ ่

๙.ประเภทครภุณัฑ ์           

ที ่ ครภุณัฑ ์
  

รายละเอียดของ 
ครภุณัฑ ์

 งบประมาณ  
 (บาท)  

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

  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 ส านกังาน 1.ชุดรับแขก จ ำนวน 1 

ชุด 
10,000 อบต.เมอืงไผ ่ ส ำนักปลัด             

  2.โต๊ะพับหน้ำขำวโฟเมก้ำ 
จ ำนวน 15 ตัว 

22,500 อบต.เมอืงไผ ่ ส ำนักปลัด             

  3.แทน่บรรยำย (โพเดียม) 
จ ำนวน 1 ตัว 

15,000 อบต.เมอืงไผ ่ ส ำนักปลัด             

2. โฆษณาและ
เผยแพร ่

1.ไมโครโฟนแบบไร้สำย 
จ ำนวน 1 ชุด 

10,000 อบต.เมอืงไผ ่ ส ำนักปลัด             

  2.ไมโครโฟนประชุมสภำ 
จ ำนวน  20 ตัว 

100,000 อบต.เมอืงไผ ่ ส ำนักปลัด             

3. งานบ้านงาน
ครัว 

1.เครื่องตัดหญ้ำแบบขอ้
อ่อน จ ำนวน  2 เครื่อง 

22,000 อบต.เมอืงไผ ่ ส ำนักปลัด             

4. ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.เครื่องพมิพ์แบบ 
Multifunction แบบ
หัวฉีดหมกึ injet จ ำนวน 
1 เครื่อง 

7,900 อบต.เมอืงไผ ่ ส ำนักปลัด             

  2.เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 
ขนำด 800 VA จ ำนวน 
6 เครื่อง 

15,000 อบต.เมอืงไผ ่ ส ำนักปลัด             

5. ครภุณัฑ์
ส านกังาน 

1.ตู้เหล็กบำนเลื่อน
กระจก เทำสลับ จ ำนวน 
2 หลัง 

16,000 อบต.เมอืงไผ ่ กองคลัง             

6. ครภุณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

1.คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ก 
ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 
1 เครื่อง  
 

16,000 อบต.เมอืงไผ ่ กองคลัง             

๒๐ 



 

 
แบบ ผด.๐๒/๑ 

๙.ประเภทครภุณัฑ ์           

ที ่ ครภุณัฑ ์
  

รายละเอียดของ 
ครภุณัฑ ์

 งบประมาณ  
 (บาท)  

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

  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 
ส านกังาน ตู้เอกสำรบำนเลือ่น

กระจก ขนำด 5 ฟุต 
36,000 ส ำนักปลัด ส ำน ำปลัด 

            

 
 เก้ำอี้ผู้บริหำร จ ำนวน 1 

ตัว 
4,500 ส ำนักปลัด ส ำนักปลัด 

            
  เก้ำอี้ท ำงำนชนดินวมมี

พนักพิง จ ำนวน 4 ตวัๆ
ละ 3,500 บำท 

14,000 ส ำนักปลัด ส ำนักปลัด 

            
2 คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพวิเตอร์

ส ำนักงำน(จอภำพไมน่้อย
กว่ำ 19 นิ้ว 

17,000 ส ำนักปลัด ส ำนักปลัด 

            
  เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 

800 V/A จ ำนวน 1 
เครื่อง 

2,500 ส ำนักปลัด ส ำนักปลัด 

            
3 ส านกังาน ตู้เอกสำรชนิดกระจกทึบ

บำนเลื่อน 
24,000 กองคลัง กองคลัง 

            
4 ยานพาหนะ

และขนส่ง 
รถกระบะ(ดีเซล) 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบ้ิลแค็บ 

800,000 กองคลัง กองคลัง 

            
  รถดับเพลิงขนำดควำมจุ

ไม่น้อยกว่ำ 12,000 
ลิตร 

4,900,000 งำนป้องกัน/ส ำนัก
ปลัด 

ส ำนักปลัด 

            
6 เครื่องดบัเพลิง ทำงจ่ำยน้ ำข้อแยกตัว Y 

ขนำด 2.5 นิ้ว 
12,000 งำนป้องกัน ส ำนักปลัด 

            
  สำยส่งดับเพลิงสีแดง ชนิด

ยำงสังเครำะห ์
20,000 งำนป้องกัน ส ำนักปลัด 

            
  สำยส่งน้ ำดับเพลิงชนิดสี

แดง ขนำดยำงสังเครำะห์ 
ขนำด 2.5 นิ้ว 

25,000 งำนป้องกัน ส ำนักปลัด 

            
                  

๒๑ 



 

 
 

แบบ ผด 02/1 
๙.ประเภทครภุณัฑ์         

ที ่ ครภุณัฑ ์
  

รายละเอียดของ 
ครภุณัฑ ์

 งบประมาณ  
 (บาท)  

สถานที ่
ด าเนนิการ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบหลกั 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ.๒๕๖4 

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

                                   
7 ส ำนักงำน โต๊ะเหลก็ส ำนกังำน 

จ ำนวน 2 ตัว 
12,000 กองกำรศกึษำฯ กองกำรศกึษำฯ             

  เครื่องปรับอำกำศ ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 18,000 บีที
ยู จ ำนวน 3 เครื่องๆละ 
28,600 บำท 

85,800 กองกำรศกึษำฯ กองกำรศกึษำฯ             

  เครื่องปรับอำกำศ แบบ
ติดผนัง ขนำด 12,000 
บีทียู จ ำนวน 2 เครื่อง 

34,000 กองสำธำรณสขุฯ กองสำธำรณสขุฯ             

  ชั้นวำงของเหลก็ 3 ชัน้ 
จ ำนวน 3 หลัง 

15,000 กองสำธำรณสขุฯ กองสำธำรณสขุฯ             

  ตู้เก็บเอกสำรแบบบำน
เลื่อนกระจกสลับเทำ 
ขนำด 4 ฟุต จ ำนวน 1 
หลัง 

9,500 กองสวัสดิกำรฯ กองสวัสดิกำรฯ             

  เก้ำอี้ท ำงำนชนดินวมแบบ
มีพนักพงิ จ ำนวน 1 ตัว 

3,500  กองสวัสดิกำรฯ กองสวัสดิกำรฯ             

  โต๊ะท ำงำนชนิดเหลก็
พร้อมกระจกใส ขนำด 5 
ฟุต จ ำนวน 1 ตวั 

7,500  กองสวัสดิกำรฯ กองสวัสดิกำรฯ             

8 คอมพิวเตอร ์ เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถัง Ink tank 
printer จ ำนวน 1 เครือ่ง 

4,300 กองสวัสดิกำรฯ กองสวัสดิกำรฯ             

                  

                  

  รวม 6,261,000               

 

๒๒ 


