
 
 
 
 
 
 

 
แผนการดาํเนนิงานเทศบาลตาํบลหนองไผ่ลอ้ม 

 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

เทศบาลตาํบลหนองไผ่ลอ้ม 
 

อาํเภอเมืองนครราชสมีา  จงัหวดันครราชสมีา 
 
 
 
 

 
 
 

งานวิเคราะหน์โยบายและแผน 
สาํนกัปลดัเทศบาล 

 
 
 



 

คํานํา 
 
  การจัดทําแผนการดําเนินงานเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548  และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3 )  พ.ศ. 2561  โดยแผนดําเนินงานไดแสดงถึงรายละเอียดของ
แผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ท่ีจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลหนองไผ
ลอม  ภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   เพ่ือใหเทศบาลตําบลหนองไผลอมรวมถึงหนวยงานอ่ืนไดใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานทุกดานภายใตแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล
หนองไผลอม  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ทํางานกับหนวยงาน  และเปนเอกสารท่ีใชเปนเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลเทศบาลตําบลหนองไผ
ลอมเม่ือสิ้นปงบประมาณใหมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
 

  เทศบาลตําบลหนองไผลอม ขอขอบคุณทุกฝาย ท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ท้ังสวนราชการ  ภาคเอกชน  
ประชาคมทองถ่ิน  ประชาชน  ตลอดจนพนักงาน  และลูกจางของเทศบาลตําบลหนองไผลอมทุกทาน  และหวัง
เปนอยางยิ่งวา แผนการดําเนินการของเทศบาลตําบลหนองไผลอม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ฉบับนี้
จะสามารถใชประโยชนตอการดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองไผลอมในการนําไปพัฒนาทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

        งานวิเคราะหนโยบายและแผน   
             สํานักปลัดเทศบาล 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

สารบัญ 
 
 

เรื่อง                  หนา 
 

สวนท่ี 1  บทนํา 
  -  บทนํา        1 
  -  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน    1 
  -  ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน    2 
  -  ข้ันตอนท่ี 1  การเก็บรวบรวมขอมูล    2 
  -  แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน   3 
  -  ข้ันตอนท่ี 2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน   4 
  -  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน    4 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 

-  แบบ ผด.01    บญัชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ  5-7   
  -  แบบ ผด.02    บญัชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  8-51 
  -  แบบ ผด.02/1 บัญชีครุภณัฑ / กิจกรรม / งบประมาณ  52-71 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.01 

แบบ ผด.01 

          
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 

    บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
แผนงาน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวย 
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    

 
18 

 
 

 
11.18  

 
9,278,000 

  
22.64 

 
กองชาง 

รวม 18 11.18 9,278,000 22.64  
2. ยุทธศาสตร  เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปญหาความยากจน 
    2.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
    2.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
 

 
1 
 

1 

 
0.62 

 
0.62 

 
20,000 

 
60,000 

  
0.05 

 
0.15 

 
กองสวัสดิการ

และสังคม 
สวัสดิการและ

สังคม 

รวม 2 1.24 80,000  0.20  

 
 
 
สวนที่  2  บัญชีโครงการ 

~ 5 ~ 
 



แบบ ผด.01 

    บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวย 
ดําเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    3.1  แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษษ 
           แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
    3.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
    3.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
    3.5   แผนงานสาธารณสุข 
 
    3.6   แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
            แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 
    3.8   แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 
            แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
28 

 
 

8 
 

3 
 

5 
 

2 
 

15 

 
17.40 

 
 

4.96 
 

1.86 
 

3.10 
 

1.24 
 

9.32 

 
17,324,574 

 
 

6,778,,000 
 

45,000 
 

980,000 
 

295,000 
 

1,140,000 

  
42.28 

 
 

16.54 
 

0.11 
 

2.40 
 

0.71 
 

2.78 
 

 

 

กองการศึกษา 
,โยธินนุกูล, 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

กองสวัสดิการ
และสังคม 

 

งานปองกัน สป. 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

 

สํานักปลัด, 
กองสวัสดิการ 
สํานักปลัด, 

กองการศึกษา 

รวม 61 37.88 26,562,574 64.82  
 
 

 สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 

~ 6 ~ 
 



    บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวน

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 
จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด 
หนวย 

ดําเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร   การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเกิด 
                     ความสมดุลอยางย่ันยืน 
   4.1   แผนงานสาธารณสุข 
   4.3   แผนงานสาธารณสุข 

 
 

1 
4 

 
 

0.62 
2.49 

 
 

50,000 
260,000 

 
 

0.12 
0.64 

 
 

กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอม 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 5 3.11 310,000 0.76  

5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
    5.1  แผนงานคลัง   แผนงานสาธารณสุข 
           แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 
    5.3  แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบรหิารท่ัวไป  
           แผนงานคลัง  แผนงานเคหะชุมชน   
           แผนงานสาธารณสุข  แผนงานการศึกษา   
    5.3  (บัญชีครุภัณฑ) 
           แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบรหิารท่ัวไป  
           แผนงานคลัง  แผนงานเคหะชุมชน   
           แผนงานสาธารณสุข  แผนงานการศึกษา   

 
8 
 

6 
 
 

61 

 
4.97 

 
3.73 

 
 

37.89 

 
500,000 

 
1,456,000 

 
 

2,791,900 

 
1.22 

 
3.55 

 
 

6.81 

 
สํานักปลดั.,กองคลัง 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

สํานักปลดั,คลัง, 
ชาง,สธ.,ศก., 
ร.ร.,ศพด. 

 

สํานักปลดั,คลัง, 
ชาง,สธ.,ศก., 
ร.ร.,ศพด. 

รวม 75 46.59 4,747,900 11.58  

รวมท้ังสิ้น 161 100 40,978,474 100  
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แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 

        
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ 
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  และการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการติดต้ังกลองวงจรปด 
ตามซอยภายใน หมู 1 หมู 2  
หมู 7 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 149) 

ติดต้ังกลองวงจรปด โดยติดต้ังกลองอนิฟาเรด 
จํานวน 30 ตัว พรอมเครื่องบันทึกภาพแบบ 
16 ชอง จํานวน 2 ชุด จอรับภาพไมนอยกวา 
32 น้ิว จํานวน 1 จอ เครื่องควบคุม และ
เครื่องสํารองไฟ ตู Rack และวางระบบ 
โครงขาย และปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 

1,000,000 บริเวณ       
ซอยภายใน 
หมู 1 หมู 2 

หมู 7   

 

กองชาง 

    

 

       

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมระบบระบายนํ้า 
คสล. (สําเร็จรูป) ชุมชนทหาร  
ป.พัน 103  
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 150) 

คากอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3.00 ม. 
(ไมมีไหลทาง) ความยาวเฉล่ีย 119.50 ม. 
หนา 0.12 ม. กอสรางระบบระบายนํ้า คสล. 
(สําเร็จรูป) แบบไมมีบา ขนาดปากรางกวาง
ภายใน 0.30 ม. ความลึกจากขอบบนรางถึง
ทองรางภายในลึกเฉล่ีย 0.30 ม. ความยาว
รวม 118.50 ม. บอพักนํ้า คสล. จํานวน 4 
บอ และปายโครงการ จํานวน 1ปาย   

400,000 ชุมชน 
ป.พัน 103 

กองชาง 

       

 

 

      

รวม 1,400,000  
 

 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ 
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    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  และการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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

คสล. (สําเร็จรูป) ระหวางเรือน
แถว 070-072 ชุมชนทหาร 
สบร.22 บชร.2    
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 150) 

คากอสรางระบบระบายนํ้า คสล.
(สําเร็จรูป) แบบไมมีบา ขนาดปากราง
กวางภายใน 1.00 ม. ความลึกจาก
ขอบบนรางถึงทองรางภายในลึกเฉล่ีย 
1.00 ม. ความยาวรวมสองจุด 24.00 
และปายโครงการ 1 ปาย 

100,000 ชุมชนทหาร 
สบร.22 
บชร.2 

กองชาง 

     

       

4. โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า 
คสล. (สําเร็จรูป) บริเวณบานพัก
นายทหาร พัน ขส.22 บชร.2 กับ
พัน สบร.22 บชร.2 (หนาสนาม
หนุนภักดี) 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 150) 

กอสรางระบบระบายนํ้า คสล.
(สําเร็จรูป) แบบไมมีบา ขนาดปากราง
กวางภายใน 1.00 ม. ความลึกจาก
ขอบบนรางถึงทองรางภายในลึกเฉล่ีย 
1.00 ม. ความยาวรวม 258.50 ม.
วางทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. จํานวน 15 
ทอน วางทอระบายนํ้า ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 ม. จํานวน 23 
ทอน บริเวณสนามกีฬากลางดานทิศ
ตะวันตก และปายโครงการ 1ปาย  

900,000 ชุมชนทหาร 
พัน ขส.22 
บชร.2 กับ
พัน สบร.22 
บชร.2 

กองชาง 

        

       

รวม 1,000,000  
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แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ 
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  และการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า 

คสล. (สําเร็จรูป) บริเวณหนา
บานพัก ชุมชนทหาร ร.3 พัน 2 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 151) 

กอสรางระบบระบายนํ้า คสล.
(สําเร็จรูป) แบบมีบา ขนาดปากราง
กวางภายใน 0.30 ม. ความลึกจาก
ขอบบนรางถึงทองรางภายในลึกเฉล่ีย 
0.30 ม. พรอมฝาตะแกรง ความยาว
รวม 200.00 ม. และปายโครงการ 
จํานวน 1 ปาย 

450,000 ชุมชนทหาร 
ร.3 พัน 2 
 

กองชาง 

      

      

6. โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า 
คสล. (สําเร็จรูป) บริเวณหนา
บานพัก รพ.คายสุรนารี 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 151) 

กอสรางระบบระบายนํ้า คสล.
(สําเร็จรูป) แบบมีบา ขนาดปากราง
กวางภายใน 0.30 ม. ความลึกจาก
ขอบบนรางถึงทองรางภายในลึกเฉล่ีย 
0.30 ม. พรอมฝาตะแกรงเหล็ก ความ
ยาวรวม 218.50 ม. และปาย
โครงการ 1 ปาย 

450,000 บริเวณหนา
บานพัก รพ.
คายสุรนารี 

กองชาง 

        

       

รวม 9,000,000  

 
 
 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ 
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    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  และการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า 

คสล. (สําเร็จรูป) บริเวณหนา
บานพัก ประตูกลาง ถึงสามแยก
ตนไทร ชุมชนทหาร ช.พัน 3 
 
  (เทศบัญญัติ 2563 หนา 151) 

กอสรางระบบระบายนํ้า คสล.
(สําเร็จรูป) แบบมีบา ขนาดปากราง
กวางภายใน 0.30 ม. ความลึกจาก
ขอบบนรางถึงทองรางภายในลึกเฉล่ีย 
0.30 ม. พรอมฝาตะแกรงเหล็ก ความ
ยาว 132.90 ม. และปายโครงการ 1 
ปาย 

300,000 ชุมชนทหาร 
ช.พัน 3 

กองชาง 

     

       

8 โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า 
คสล. (สําเร็จรูป) หัวเรือนแถว
แนวถนนตัดใหม บริเวณสนาม
ประภาศรี เรือนแถว หมายเลข 
006, 067, 068 ชุมชนทหาร 
สบร.22 บชร.2                 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 152) 

กอสรางระบบระบายนํ้า คสล. 
(สําเร็จรปู) แบบไมมีบา ขนาดปากราง
กวางภายใน 0.60 ม. ความลึกจาก
ขอบรางถึงทองรางภายในลึกเฉล่ีย 
0.30 ม. พรอมฝาตะแกรงเหล็กความ
ยาวรวม 38.00 ม.และปายโครงการ 
1 ปาย 
 

300,000 ชุมชนทหาร 
สบร.22 
บชร.2                  

กองชาง 

         

      

รวม 600,000  
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แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ 
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  และการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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 โครงการกอสรางราวเหล็กลูกฟูก

กันตกถนน (การดเรล) 
บริเวณสามแยกสนามเด็กเลนคุณ
ประภาศรี 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา152) 

กอสรางราวเหล็กลูกฟูกกันตกถนน 
(การดเรล) มอก.248-2531 ความ
ยาวฝงถนนละ 15.00 ม. ความยาว
รวมท้ังสองฝงถนนรวม 30.00 ม. 

50,000 บริเวณสาม
แยกสนาม
เด็เลนคุณ
ประภาศรี 
 

กองชาง 

     

       

10 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล 
(หญาเทียม) พรอมอุปกรณ 
ประกอบมีหลังคา ชุมชนทหาร 
พัน ขส.22 บชร.2 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา152) 

กอสรางลานกีฬากลางแจง (สนามฟุต
ซอลหญาเทียมพรอมอุปกรณประกอบ
สนาม)แบบมีหลังคา ขนาดกวาง 
17.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
พรอมอุปกรณประกอบสนามและโคม
ไฟสองสวาง พ้ืนท่ีหลังคาคลุมเฉล่ีย 
680.00 ตร.ม. และปายโครงการ 1 
ปาย 

3,000,000 ชุมชนทหาร 
พัน ขส.22 
บชร.2 
 

 

     

       

รวม 3,050,000  

 

 
  

 
สวนที่  2  บัญชีโครงการ 

    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
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แบบ ผด.02 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  และการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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

สนามฟุตซอลหญาเทียม แบบ
หลังคาโคงไรโครงสราง ชุมชน
ทหาร ร.3 พัน 2 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา153) 

กอสรางหลังคาโคง ขนาดกวาง 20.00 
ม. ยาว 34.00 ม. พ้ืนท่ีหลังคาหลุมไม
นอยกวา 680.00 ตร.ม. และปาย
โครงการ 1 ปาย 
 
 

800,000 ชุมชนทหาร 
ร.3 พัน 2 

กองชาง 

         

      

12. โครงการกอสรางอาคาร 
อเนกประสงค (หองสมุดชุมชน) 
พรอมปรับปรุงภูมิทัศนขางเรือน
แถว 072 ชุมชนทหาร พัน สบร.
22 บชร.2 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา153) 

กอสรางอาคารโครงสราง คสล.ผสม 
เหล็กรูปพรรณ ขนาดกวาง 9.00 ม. 
ยาว 12.00 ม. พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 
108.00 ตร.ม พรอมระบบไฟฟา. 
และปายโครงการ 1 ปาย 
 
 
 

500,000 ชุมชนทหาร 
พัน ขส.22 
บชร.2 
 
 
 
 

กองชาง 

      

      

รวม 1,300,000  
 

 
 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ 
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

~ 13 ~ 
 



แบบ ผด.02 

    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  และการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ

กระพริบระบบโซลาเซล  บริเวณ
ทางออก รพ. คายสุรนารี ประตู 
1 และบริเวณแยกทางเขา ประตู
คายสุรนารีฝงบุงตาหล่ัว  
(กองบัญชาการชอง 2)       
(เทศบัญญัติ 2563 หนา153) 

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบระบบโซลา
เซล หลอด LED i บริเวณทางออก รพ.
คายสุรนารี จํานวน 1 จุด และบริเวณ
แยก ทางเขา ประตูคาย    สุรนารีฝง
บุงตาหล่ัว (กองบัญชาการชองทาง 2) 
จํานวน 2 จุด           
 

30,000 บริเวณ
ทางออก รพ. 
คายสุรนารี 
ประตู 1 ฯ 

กองชาง 

      

      

14 โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวาง
และอุปกรณประกอบ บริเวณลาน
อเนกประสงคและสนามเด็กเลน
ชุมชนทหาร พัน ขส.22 บชร.2 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา153) 

เดินสายไฟฟา พรอมต้ังเสาไฟฟา คอร.
9.00 ม. เพ่ิมเติม จํานวน 5 ตน ติดต้ัง
สปอรทไลท LED ขนาด 200 วัตต ตน
ละ 1 โคม (ดานทิศเหนือ) เสาไฟฟา 
คอร. เดิม 5 ตน เปล่ียนโคมยาว
ของเดิม จํานวน 5 ตน ติดต้ังสปอรท
ไลท LED ขนาด 200 วัตต ตนละ 1 
โคม (ดานทิศใต) งานเดินสายไฟฟา 
เสาเดิม (เสาเหล็ก) โคมของเดิม 
เปล่ียนติดต้ังโคมไฟฟาถนน LED70
วัตต จํานวน 3 โคม 

200,000 บริเวณลาน
อเนกประสง
คและสนาม
เด็กเลน
ชุมชนทหาร 
พัน ขส.22 
บชร.2 
 

กองชาง 

      

      

รวม 230,000  

 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ 
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

~ 14 ~ 
 



แบบ ผด.02 

    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  และการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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 โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวาง

และอุปกรณประกอบ ศาลาเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน รัชกาลท่ี 9 
(ศาลาแดง) ม.7 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา154) 

ปรับปรุงระบบไฟฟา งานเดิน 
สายไฟฟา ติดต้ังตลอดชนิด ไฮเบย 
ขนาด 150 วัตต จํานวน 8 โคม 
ติดต้ังตูควบคุมระบบพรอม ลูกเซอรกิจ 
จํานวน 1 ตู เดินสายติดต้ังพัดลมโคจร 
ขนาด 18 น้ิว จํานวน 10 ตัว พรอม
อุปกรณ 

100,000 ศาลาเฉลิม
พระเกียรติ 
จํานวน 
รัชกาลท่ี 9 
(ศาลาแดง) 
ม.7 

กองชาง 

         

      

16 โครงการปรับปรุงระบบควบคุม
ไฟสัญญาณจราจร บริเวณแยก 
PX และ บริเวณแยกกรมปนใหญ 
คายสุรนารี 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา154) 

ปรับปรุงระบบควบคุมไฟสัญญาณ
จราจร ตูควบคุมระบบรับรองระบบ 
Fixed Time แบบ Manual แบบ
Vehicle Actuated (VA)และรับรอง
ระบบควบคุมสัญญาณจราจร แบบ
โครงขาย (AT)รวมฐาน พรอมเดินสาย
ระบบจายไฟฟา เขาโคมสัญญาณ
จราจร บริเวณแยก PX จํานวน 1 จุด
บริเวณแยกกรมปนใหญ คายสุรนารี 
 1 จุดและปายโครงการ 1ปาย 

500,000 บริเวณแยก 
PX และ 
บริเวณแยก
กรมปนใหญ 
คายสุรนารี 
 
 
 
 
 

กองชาง 

      

      

รวม 600,000  

 
 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ 
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

~ 15 ~ 
 



แบบ ผด.02 

    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  และการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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 โครงการปรับปรุงระบบหอ

กระจายขาวพรอมอุปกรณสวน
ควบ บานบุงตาหล่ัว หมู 2  
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา154) 

ติดต้ังเครื่องขยายเสียงขนาดกําลังขับ
ไมนอยกวา 300 วัตต จํานวน 1 
เครื่อง เครื่องติดต้ังเวลาเปด-ปด 
อัตโนมัติ 1 เครื่อง เครื่องรับสัญญาณ
วิทยุดิจิตอล 1 เครื่อง เครื่องเลน 
CD,DVD,MP3 1เครื่อง เครื่องรับ
สัญญาณวิทยุไมโครโฟน พรอมขาต้ัง
โตะ 1 ตัว ชุดลําโพงมอนิเตอรเล็ก 1 
ตัว ลําโพงฮอรนปากกลม ขนาด 12-
15 น้ิว กําลังขับไมนอยกวา 15-60 
วัตต จํานวน 4 ตัว ชุดควบคุมระดับ
เสียงและปองกันลําโพงขาด 4 ตัว สาย
นําสัญญาณ เครื่องสํารองไฟ โตะพรอม
เกาอี้และอุปกรณ และปายโครงการ 1 
ปาย 

100,000 บานบุง
ตาหล่ัว  
หมู 2 

กองชาง 

        

       

รวม 100,000  

 

 
 

สวนที่  2  บัญชีโครงการ 
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดใหมีและบํารุงรกัษาทางบก ทางนํ้า  และทางระบายนํ้า  และการปรับปรุง  บํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถิ่น 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

~ 16 ~ 
 



 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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 โครงการปรับปรุงสนามบาส 

พรอมซอมแซมแปนบาสและ 
อุปกรณประกอบ ของชุมชนทหาร 
พัน สบร.22 บชร.2 (สนาม
ประภาศรี) ,ชุมชนทหารสุรนารี
กาวไกล,ชุมชนพัน ขส.22 บชร.
2,ชุมชนทหาร มทบ.21 ,ชุมชน
ครองฟา (กองบิน1) 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา155) 

ปรับปรุงสนามบาสฯพรอมซอมแซม
แปนบาสฯและอุปกรณ 1.ชุมชนทหาร 
พัน สบร.22 บชร.2 (สนามประภาศร)ี 
2.ชุมชนทหารสุรนารีกาวไกล 3.ชุมชน
พัน ขส.22 บชร.2  4.ชุมชนทหาร 
มทบ.21 5.ชุมชนครองฟา (กองบิน1) 
 

98,000 ชุมชนทหาร 
พัน สบร.22 
บชร.2 
ชุมชนทหาร
สุรนารีกาว
ไกล,ชุมชน
พัน ขส.22 
บชร.2,
ชุมชนทหาร 
มทบ.21 ,
ชุมชนครอง
ฟา (กองบิน
1) 
 

กองชาง 

         

      

รวม 98,000  
รวมทั้งส้ิน 9,278,000  

 
 
 

~ 17 ~ 
 



 1 

 
สวนท่ี 1 

 
บทนํา 

 

บทนํา 
 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3 )  พ.ศ.  2561  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  แผนการ
ดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น  ทําให
แนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ข้ึน  มีการประสาน และบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ  ซ่ึงแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 
 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 
 

  แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 

  แผนการดําเนินงานจะกําหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม  การพัฒนาท่ีดําเนินการ
ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงาน
จะมีท่ีมาจาก 
 

1) งบประมาณรายจายประจําป  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (รวมท้ังเงินอุดหนุน 
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
 

2) โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
 

3) โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจ
สอบถามไปยังหนวยงานตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 
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4) โครงการ/ กิจกรรม  การพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวา 
จะเกิดประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ 27   กําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
 

ขอ  27  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับ
แจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตอง
ดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
 
 
 
 

ข้ันตอนที่ 1   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 
 

1. คณะกรรมการสนับสนนุการทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ  
หนวยงานอ่ืนๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แลวจัดทําราง 
แผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไว
อยางนอยสามสิบวัน 
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แผนภูมิข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
                ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

หน่วยงานอ่ืน 

จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดาํเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการดาํเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดาํเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิน่ให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ข้ันตอนที่ 2   การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
 
 

 คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมี 
เคาโครงแผนการดําเนินงาน  2  สวน  คือ  

 
 

  สวนที่  1  บทนํา 
   องคประกอบ  ประกอบดวย 
   - บทนํา 
   - วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
   - ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   - ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 

  สวนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
    องคประกอบ  ประกอบดวย 

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
 
 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 

1. ทําใหทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนิน 
จริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

2. ชวยใหแนวทางการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากข้ึน  ลดความซํ้าซอนของโครงการ 
 

3. มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงาน  และจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของ 
แผนงาน / โครงการในแผนการดําเนินงาน 
 

4. แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือ 
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 

5. ทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณสะดวกมากข้ึน 
 
 
 

 



แบบ ผด.02 

 
 
 
 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 

    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

2. ยุทธศาสตร  เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปญหาความยากจน 
2.2  แนวทางการพัฒนา   เสริมสรางเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ
 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 144) 

จัดอบรมประชาชนในเขตเทศบาล
ตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 1 รุน  

20,000 ตําบล 
หนองไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวมท้ังสิ้น 20,000  
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แบบ ผด.02 

 
 

 
                  สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 

    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

2. ยุทธศาสตร  เสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกจิและบรรเทาปญหาความยากจน 
2.3  แนวทางการพัฒนา   สงเสริมอาชีพ พัฒนาสินคาชุมชน ตลาดชุมชน รานคาชุมชน 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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 โครงการสงเสริม  และเพ่ิมทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 145) 

จัดอบรมใหความรูกลุมอาชีพแก
ประชาชนเขตเทศบาลตําบลหนอง
ไผลอมและสงเสรมิการประกอบ
อาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง    สงเสริมและเพ่ิมขีด
ความสามารถดานการแขงขัน / 
เศรษฐกิจ จัดหาอุปกรณในการ
สงเสริมอาชีพ ฯลฯ  จํานวน 1 รุน 
 

60,000 ตําบล 
หนองไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

                

รวมท้ังสิ้น 60,000  
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แบบ ผด.02 
 

 
 
 

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.1   แผนงานการพัฒนา   การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยดําเนินการ พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนโยธินนุกูล 
(เทศบัญญัติ 63 หนา 118) 

คาอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 

1,667,094 โรงเรียน
โยธินนุกูล 
 

กองการศึกษา             

2. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนทหารอากาศบํารุง 
(เทศบัญญัติ 63 หนา 118) 

คาอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 

293,180 โรงเรียน
ทหารอากาศ
บํารุง 

กองการศึกษา             

3. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
หนองไผลอม 
(เทศบัญญัติ 63 หนา 118) 

คาอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 
 

201,200 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ตําบลหนอง
ไผลอม 

กองการศึกษา             

4. อุดหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนทหาร 
อากาศบํารุง  
(เทศบัญญัติ 63 หนา 123) 

อุดอาหารกลางวันให
โรงเรียนทหารอากาศ
บํารุง  ในเขตเทศบาล 

612,000 โรงเรียน
ทหารอากาศ
บํารุง 
 

กองการศึกษา             

รวม 2,773,474  
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แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ   

   บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.8   แผนงานการพัฒนา   สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนจัดกจิกรรมวันสําคัญของไทย กิจกรรมดานพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
 (เทศบัญญัติ 2563  
หนา 109 ) 

จั ด กิ จ ก ร ร ม วั น เ ด็ ก
แหงชาติเชน การแขงขัน
ตอบปญหา เลนเกม  การ
แสดงความสามารถของ
เด็ก การละเลนของเด็ก 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

150,000 สวนนํ้า
เฉลิมพระ
เกียรติ ร.๙ 
(บุงตาหลั่ว
ตอนลาง) 

กอง 
การศึกษา 

            

2. โครงการจัดงาน 
วันลอยกระทง 
(เทศบัญญัติ 2563  
หนา  147  ) 

จัดกิจกรรมลอยกระทง   
ไดแก  การประกวดกระ
ทรงประเภทตางๆ การขอ
ขมาแมนํ้า 
 

50,000 สวนนํ้า
เฉลิมพระ
เกียรติ ร.๙ 
(บุงตาหลั่ว
ตอนลาง) 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 200,000  

 
 

 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ   
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   บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

3.8   แผนงานการพัฒนา   สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนจัดกจิกรรมวันสําคัญของไทย กิจกรรมดานพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการจดังาน 
วันสงกรานตและ
ผูสูงอาย ุ
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา    147    ) 

จัด กิจกรรมวันสงกรานต  
และวันผูสูงอายุ  ไดแก  การ
รดนํ้าดําหัว  การละเลน
พ้ืนบาน  การประกวดตางๆ 
ฯลฯ 

50,000 บุงตาหลั่ว
ตอนลาง  
ทต.หนองไผลอม 

กอง 
การศึกษา 

            

4. โครงการเสรมิสราง
เอกลักษณศลิปะและ
วัฒนธรรม 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา     149  ) 

จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร า ง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดตั้ง
สภาวัฒนธรรมชุมชน เพ่ือ
รั ก ษ า ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม
ประเพณีและวัฒนธรรมภูมิ
ป ญ ญ า ท อ ง ถ่ิ น ใ ห เ ด็ ก 
เยาวชน และประชาชน 

50,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

กอง 
การศึกษา 

            

5. 
 

โครงการสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองใน
วันมาฆบูชา 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา     148  ) 

เพ่ือจัดกิจกรรมและอบรม,
รณรงคสรางจิตสํานึกในดาน
จริยธรรมและคุณธรรม 

30,000 วัดบุง กอง
การศึกษา 

            

รวม 130,000  

 
 

~ 42 ~ 
 



แบบ ผด.02 

 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ   

   บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

3.8   แผนงานการพัฒนา   สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนจัดกจิกรรมวันสําคัญของไทย กิจกรรมดานพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 
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. โครงการสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองใน
วันวิสาขบูชา 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา     148  ) 

เพ่ือจัดกิจกรรมและอบรม,
รณรงคสรางจิตสํานึกในดาน
จริยธรรมและคุณธรรม 

30,000 สวนนํ้าเฉลมิ
พระเกียรติ ร.๙ 
(บุงตาหลั่ว
ตอนลาง) 

กอง 
การศึกษา 

            

7. โครงการสัปดาหสงเสริม
พระพุทธศาสนาเน่ืองใน
วันอาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา     148  ) 

เพ่ือจัดกิจกรรมและอบรม,
รณรงคสรางจิตสํานึกในดาน
จริยธรรมและคุณธรรม 

30,000 สวนนํ้าเฉลมิ
พระเกียรติ ร.๙ 
(บุงตาหลั่ว
ตอนลาง) 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 60,000  
รวมท้ังสิ้น 390,000  
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แบบ ผด.02 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ  

 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3.  ยุทธศาสตร    สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     3.5   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาดานสาธารณสุข การสรางสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกัน และควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด โรคไมติดตอ การฟนฟูสุขภาพประชาชน 
  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการควบคมุปองกันโรคเอดส 
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 126 

-อบรมใหความรูเรื่องโรคเอดส
ในวัยเจริญพันธุ 

50,000 ท.ต     
หนองไผลอม 

ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

2 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตาม
พระปณิธาน ศ.สมเด็จพระเจานอง
นางเธอเจาฟาจุฬาภรณฯ 
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 127 

- อบรมและรณรงคใหประชาชน
ใหมีความรูในการปองกันโรค  
พิษสุนัขบา 

100,000 ท.ต     
หนองไผลอม 
1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

3. โครงการอาหารปลอดภัย 
 
 
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 127 

-เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณรณรงคและ
ประชาสมัพันธการปองกนและ
ควบคุม ฯลฯ 

50,000 ท.ต     
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

รวม 200,000  

         

~ 34 ~ 
 



แบบ ผด.02 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ  

 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3.  ยุทธศาสตร    สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     3.5   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาดานสาธารณสุข การสรางสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกัน และควบคุมโรคติดตอ โรคระบาด โรคไมติดตอ การฟนฟูสุขภาพประชาชน 
  แผนงานสาธารณสุข 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการควบคมุปองกันโรค
ไขเลือดออก 
 
 
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 125 

-เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณในการ
อบรม ฯลฯ  

200,000.- ท.ต     
หนองไผลอม 
ม1,2,7  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

5 
 

เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปน
สาธารณประโยชน                   
(อุดหนุนโครงการพระราชดํารดิาน
สาธารณสุข)  
 
เทศบัญญตัิ 2563 หนา 132 
 

อุดหนุนชุมชน 
ชุมชนละ20,000บาท 
จํานวน29 ชุมชน เพ่ือดําเนิน
โครงการตามแนวพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข 

580,000 ท.ต     
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

รวม 780,000  
รวมท้ังสิ้น 980,000  
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แบบ ผด.02 

 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ  

    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
     3.4  แนวทางการพัฒนา   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลดอุบัติเหตุทางบก ทางนํ้า 
  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการฝกซอมแผนปองกัน

สาธารณภัยและอพยพ
ประชาชนในชุมชนและ
สถานศึกษา 
(เทศบัญญัต2ิ563 หนา 
101) 

เพ่ือจัดฝกซอมแผนปองกันสาธารณภัย
และการอพยพประชาชนในชุมชนและ
สถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลตาํบล
หนองไผลอม 

20,000 ในเขต
เทศบาล 
ตําบล 

หนองไผลอม 

ฝายปองกัน
และรักษา
ความสงบ 

            

2. โครงการรณรงคสรางความ
ปลอดภัยในการขับข่ียวดยาน
ในเขตชุมชนและสถานศึกษา 
(เทศบัญญัต2ิ563 หนา 
101) 

เพ่ือจัดอบรม รณรงคใหความรู ในการ
ขับข่ียวดยานในเขตชุมชนและ
สถานศึกษา ภายในเขตเทศบาลตาํบล
หนองไผลอม 

15,000 เทศบาล 
ตําบล 

หนองไผ
ลอม 

ฝายปองกัน
และรักษา
ความสงบ 

            

3. โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลตางๆ 
(เทศบัญญัต2ิ563 หนา 
101) 

สนับสนุนกิจกรรมปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสาํคัญ
(7 วันอันตราย)  เชน  เทศกาลปใหม 
เทศกาลสงกรานต  

10,000 ในเขต
เทศบาล 
ตําบล 

หนองไผลอม 

ฝายปองกัน
และรักษา
ความสงบ 

            

รวมท้ังสิ้น 45,000  
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แบบ ผด.02 
 

 
 
 
                

                                       สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.1  แผนงานการพัฒนา   การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ. 2563 
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. โครงการอาหารกลางวัน 
โรงเรียนโยธินนุกูล 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา  114  ) 
 
 

จัดหาอาหารกลางวันนักเรียน
ช้ันอนุบาลปท่ี 1-
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
โยธินนุกูล (1) 
 

 
3,480,000 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

2. โครงการปรับปรุง 
หลักสตูรสถานศึกษา  
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา   114  ) 

จัดประชุมคณะครู การ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียน 
โยธินนุกูลใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับภาวะ
ปจจุบันตลอดเวลา 
 
 

 
20,000 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 3,500,000  
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แบบ ผด.02 

 
 
 

                                     สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 
     บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

  แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
  3.1  แผนงานการพัฒนา   การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการเช่ือมตออินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง   
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา   114 ) 
 

เช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็ว
สูงของโรงเรียนโยธินนุกูล 

 
9,600 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

4. โครงการพัฒนาหองสมุด 
โรงเรียน 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา   87 ) 
 

จัดซื้อหนังสือหองสมดุและ
วัสดุอ่ืนๆ สาํหรับพัฒนา
หองสมุดโรงเรียนโยธินนุกูล 

 
500,000 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

5. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู 
ของโรงเรียน 
(เทศบัญญัติ 2563  
หนา 115   ) 
 

คาใชจายในการพัฒนาแหลง
เรียนรูของโรงเรียนโยธินนุกูล 

 
50,000 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 559,600  
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แบบ ผด.02 

 
 
    

                            สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 
   บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.1  แผนงานการพัฒนา   การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. โครงการพัฒนาบุคลากร 
โรงเรียนโยธินนุกูล 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา   115 ) 

จัดอบรมใหความรู  ศึกษาดูงาน
และเขารวมพัฒนาประสิทธิภาพ  
สําหรับครู  บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนโยธินนุกูล 
 

 
560,000 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

7. โครงการตอบแทนครูแกนนําใน
การรณรงคปองกันยาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
(เทศบัญญัติ 2563   
หนา  115) 

จัดคาตอบแทนครูแกนนําในการ
รณรงคปองกันยาเสพตดิใน
สถานศึกษาของโรงเรยีนโยธินนุกูล 

 
3,000 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

8. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติด
ใสถานศึกษา 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา    115 ) 

จัดกิจกรรมการรณรงคปองกันยา
เสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียน
โยธินนุกูล 

 
15,000 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 578,000  

 

~ 23 ~ 
 



แบบ ผด.02 

 
                                                    สวนท่ี  2 บัญชีโครงการ 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

3.1   แผนงานการพัฒนา   การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. โครงการจางเหมาครูสอน/
วิทยากรพิเศษและพ่ีเลีย้งอนุบาล 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา   115 ) 

จางเหมาครูสอนภาษา 
ตางประเทศ  วิชาอ่ืนๆ  
ท่ีโรงเรียนโยธินนุกูล และจางเหมา
ครูพ่ีเลีย้งเด็กปฐมวัย 
ของโรงเรียนโยธินนุกูล 

 
2,307,600 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

10. โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา  115 ) 

คาใชจายสําหรับสงเสริมศักยภาพ
การจดัของทองถ่ิน(คาปจจัย 
พ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน) 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1- 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   
ของโรงเรียนโยธินนุกูล 

 
75,000 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

11. โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา 
(เทศบัญญัติ  2563 
หนา  115  ) 

คาใชจายสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (1) คาจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 
ของโรงเรียนโยธินนุกูล 

 
2,630,800 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 5,013,400  
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แบบ ผด.02 

 
 
 

                          สวนท่ี  2   บัญชีโครงการ 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 3.1  แผนงานการพัฒนา   การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
 (เทศบัญญัติ  2563 
หนา  115  ) 

คาใชจายสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2)  
คาหนังสือเรยีนของ 
โรงเรียนโยธินนุกูล 

 
655,000 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

13. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา   115  ) 

คาใชจายสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (3)  
คาอุปกรณการเรียนของ
โรงเรียนโยธินนุกูล 

 
376,900 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

14. โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
(เทศบัญญัติ 2563 
หนา   116  ) 

คาใชจายสําหรับสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (4) 
 คาเครื่องแบบนักเรยีนของ
โรงเรียนโยธินนุกูล 

 
430,100 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 1,462,000  
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แบบ ผด.02 
 
 

                    สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.1   แผนงานการพัฒนา   การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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. โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา 
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 116) 

คาใชจายสําหรับสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(5) 
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ
โรงเรียนโยธินนุกูล 

 
615,100 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

16. โครงการเดินทางไกลเขาคายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 116) 

จัดกิจกรรม นํานักเรียนในโรงเรยีน
โยธินนุกูลเขาคายพักแรมและเดิน
ทางไกลลูกเสือ-เนตรนาร ี

 
400,000 

-คายลูกเสือ 
ภูริทัศ จ.
สระบุร ี
-โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

17. โครงการแขงขันกีฬานักเรยีน
โรงเรียนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 116) 

จัดสงนักเรียน   ครู  ผูปกครอง  
เขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน
และแขงขันกีฬานักเรียนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินของโรงเรียน
โยธินนุกูล 

 
300,000 

จังหวัด 
นครราชสมีา
และจังหวัดท่ี
เปนภาพใน
ระดับ 
ประเทศ 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 1,315,100  
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แบบ ผด.02 

      
  

                           สวนท่ี  3  บัญชีโครงการ 
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.1   แผนงานการพัฒนา   การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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. โครงการสนับสนุนในการดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูของ
นักเรียน 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 116) 

จัดกิจกรรมในการเขาคาย
นักเรียน การศึกษาแหลง
เรียนรู การประกวดทาง
วิชาการ การแขงขันกีฬา การ
เดินทางไปรับรางวัลท้ังใน
และตางประเทศนักเรียน
โรงเรียนโยธินนุกูล 

 
400,000 

โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

19. โครงการปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรยีนและอาคารประกอบ
โรงเรียนโยธินนุกูล 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 122) 

ปรับปรุงซอมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนโยธินนุกูล 

 
400,000 

โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

    
 
 
 
 
 
 

        

รวม 800,000  
รวมท้ังสิ้น 13,228,100  
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แบบ ผด.02 

 
 

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ  
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

 
 

3.  ยุทธศาสตร    สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.6   แนวทางการพัฒนา   การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติด 

แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ.  2560 
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. โครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 
 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 144) 

จัดอบรมใหความรูและศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี  และสงเสรมิการ
ฝกอบรมอาชีพใหกับผูท่ีเก่ียวของ
กับยาเสพตดิ  ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนหรือจัดกิจกรรมเก่ียวกับ
การใหความรูเก่ียวกับยาเสพตดิ 
ฯลฯ  จํานวน 2 รุน  

275,000 ตําบล 
หนองไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. โครงการจดักิจกรรมรณรงค
เก่ียวกับยาเสพติด 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 82) 

จัดรณรงค  ฝกอบรม ใหความรูจัด
นิทรรศการใหความรูแกเยาวชน
และประชาชน   จัดกิจกรรมให
ความรูเก่ียวกับยาเสพติด เก่ียวกับ
การปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด จํานวน 1 รุน 

20,000 ทต.หนองไผลอม 
ม.1,2,7 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

รวมท้ังสิ้น 295,000  
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แบบ ผด.2 

 
 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ   

   บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    3.8   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนจัดกิจกรรมวันสําคัญของไทย กิจกรรมดานพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย 
 แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2560 
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. โครงการจดังานวันสําคญัของชาติ 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 82) 

จัดซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ 
ตราสญัลักษณ และวัสดุอุปกรณ  

100,000 ในเขต ทต.
หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

       
 

    

2. โครงการปกปองสถาบันของชาต ิ
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 83) 

จัดกิจกรรมและนิทรรศการ และ
อ่ื นๆ  ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง กั บ สถ า บั น
พระมหากษัตริยและพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองคฯ 

50,000 ในเขต ทต.
หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

       

 

    

3. โครงการจดังานวันคลายวันพระ
ราชสมภพ พระบาทสมเดจ็พระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมบพิตร, 
วันพอแหงชาติ วันชาติ 5ธันวาคม 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 82) 

จัดจัดงานวันคลายวันพระราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มห า ร า ช  บ ร มบ พิ ต ร , วั น พ อ
แหงชาติ วันชาติ  ไดแก การวาง
พานพุมเงิน – พุมทอง  การถวาย
พระพร  มอบโลใหพอดีเดน ฯลฯ 

100,000 ศูนยการเรียนรู
เศษรฐกิจ
พอเพียงฯ  
กองทัพ 
ภาคท่ี 2 

ทต. 
หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

       

 

    

รวม 250,000  
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แบบ ผด.02 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ   

   บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    3.8   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนจัดกิจกรรมวันสําคัญของไทย กิจกรรมดานพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย 
 แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2560 
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. โครงการจดักิจกรรม
เทิดพระเกียรติวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 81) 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพ่ือให
ประชาชน พนักงานเทศบาล 
ภาครัฐ  และภาคเอกชน  และ
หน ว ย ง าน ต า ง ๆ  ไ ด เ ข า ร ว ม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  และ
แสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

100,000 ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ  
กองทัพ 
ภาคท่ี2 

ทต. 
หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

5. โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 83) 

กิจกรรมวางพานพุมเงินพุมทอง 
การถวายพระพร วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  เพ่ือใหประชาชน 
พนักงานเทศบาล ภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน  และหนวยงานตางๆ 
ไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

100,000  ทต. 
หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 200,000  
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แบบ ผด.02 

 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ   

   บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    3.8   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนจัดกิจกรรมวันสําคัญของไทย กิจกรรมดานพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย 
 แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2560 
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. โครงการจดักิจกรรม
เทิดพระเกียรติวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหา 
วชิราลงกรณ  พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 81) 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพ่ือให
ประชาชน พนักงานเทศบาล 
ภาครัฐ  และภาคเอกชน  และ
หน ว ย ง าน ต า ง ๆ  ไ ด เ ข า ร ว ม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  และ 
แสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

100,000 ศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ  
กองทัพ 
ภาคท่ี2 

ทต. 
หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

       

 

    

7. โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหา 
วชิราลงกรณ  พระวชิรเกลา
เจาอยูหัว 28 กรกฎาคม 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 82) 

กิจกรรมวางพานพุมเงินพุมทอง 
การถวายพระพร วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  เพ่ือใหประชาชน 
พนักงานเทศบาล ภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน  และหนวยงานตางๆ 
ไดแสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 

100,000  ทต. 
หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

       

 

    

รวม 200,000  
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แบบ ผด.02 

 
 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ   

   บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    3.8   แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนสงเสริมใหประชาชนจัดกิจกรรมวันสําคัญของไทย กิจกรรมดานพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย 
 แผนงานบริหารท่ัวไป/งานบริหารท่ัวไป 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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. โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชชนนี 
พันปหลวง และวันแมแหงชาต ิ
12 สิงหาคม 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 83) 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชชนนีพันป
หลวง และวันแมแหงชาติ ไดแก  
การวางพานพุมเงิน – พุมทอง  
การถวายพระพร การมอบโล 
ใหแมดีเดน ฯลฯ 
 

100,000  ทต. 
หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

       

 

    

รวม 100,000  
รวมท้ังสิ้น 750,000  
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แบบ ผด.02 

 
 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ  

    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    3.2  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ HIV และจัดใหมีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการประชาคมเพ่ือจัดทําแผน

ชุมชน 
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 
(หนา 143) 

จัดการประชาคมเพ่ือจัดทําแผน
ชุมชน โดยจัดใหมีการออกบริเวณ
นอกสถานท่ีไปยังชุมชนและกลุม
ตาง ๆ ภายในเขตเทศบาลจายเปน
คาใชจายในการจัดสถานท่ี เวที 
แผนปาย เครื่องเสียงประกาศ
เผยแพรบอรดประชาสมัพันธ   

10,000 ตําบล 
หนองไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
  

 

 

 

       

                  
2. โครงการจดัการประชุมประธาน 

เทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 
(หนา 143) 

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
ของเทศบาลตําบลหนอง 
ไผลอม  จํานวน  29  ชุมชน  โดย
การจัดประชุมเปนประจําทุกเดือน  
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง  
 

30,000 ตําบล 
หนองไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

           

รวม 40,000  
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แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ  
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
    3.2  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาการสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ HIV และจัดใหมีและเพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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

ทัศนศึกษาดูงานแกบุคลากร ผูนํา
ชุมชนตําบลหนองไผลอม  
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 
(หนา 144) 

จัดอบรมใหความรูแกผูนําชุมชน
และศึกษาดูงาน และกลุมอ่ืนๆ ใน
ชุมชน  คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
ฯลฯ  และรวมตลอดถึงคาใชจาย
เก่ียวกับการทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี จํานวน 1 ครั้ง 
 

200,000 ตําบล 
หนองไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
   

 

        

4. โครงการใหความรูแกผูสูงอายุ
ตําบลหนองไผลอม   
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 
(หนา 145) 
 

จัดอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ
ตําบลหนองไผลอม  สงเสริมการ
ออกกําลังกาย ฯลฯ จาํนวน 1 
ครั้ง 

30,000 ตําบล 
หนองไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
    

 

       

รวม 230,000  

 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ  

    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
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3.  ยุทธศาสตร   สรางสงัคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
3.2  แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน/งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการแขงขันกีฬาชุมชน
ตานยาเสพติดและการ
แขงขันกีฬาประชาชน 
เทศบัญญตั2ิ563หนา143 
 

จัดแขงขันกีฬาชุมชนตานยาเสพตดิ  
เพ่ือสรางความสามัคคีระหวางชุมชน
และสงเสรมิใหประชาชนมีสวนรวม
ไดออกกําลังกายและมคีวามสัมพันธ
อันดีตอกัน จํานวน 29 ชุมชน 
จํานวน 1 ครั้ง  

50,000 ตําบลหนอง
ไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
      

 

  

      

6. โครงการเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
เทศบัญญตัิ2563หนา157 
 

เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนการสราง
หลักประกันรายไดแกผูสูงอาย ุใน
เขตเทศบาลตําบลหนองไผลอม 
จํานวน 600 คน 

5,000,000 ตําบลหนอง
ไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
         

      

7. โครงการเบ้ียยังชีพคนพิการ 
เทศบัญญตัิ2563หนา158 
 

เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนสังคมให 
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ 
(เบ้ียคนพิการ) ในเขตเทศบาลตาํบล
หนองไผลอม 

1,440,000 ตําบลหนอง
ไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
      

      

8. โครงการเบ้ียยังชีพผูปวยโรค
เอดส 
เทศบัญญตัิ2563หนา158 

เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพผูปวย 
โรคเอดส  ในเขตเทศบาลตาํบล
หนองไผลอม 

18,000 ตําบลหนอง
ไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
      

      

รวม 6,458,000  
รวมท้ังสิ้น 6,778,000  
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แบบ ผด.02 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 

      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
           แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

              เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

3.1   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการอาหารกลางวัน

และอาหารเสริม (นม) 
เทศบัญญตัิ63หนา114 

เพ่ือจัดซื้ออาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม) สําหรับเด็ก
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

514,500 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

            

2. โครงการผลติและจัดหา
สื่อการเรียนการสอน 
เทศบัญญตัิ63หนา116 

เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครู
ผลิตและจัดหาสื่อการเรียนรูท่ี
ไดมาตรฐานและมีเน้ือหาท่ี
สอดคลองกับหลักสตูร 

178,500 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

            

3. โครงการศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี 
เทศบัญญตัิ63หนา117 

เพ่ือนใหนักเรียนไดเรียนรูกับ
ประสบการณจริง เกิดความรู 
สนุกสนานเพลิดเพลิน 

30,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

            

4. โครงการปรับปรุง
ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก 
เทศบัญญตัิ63หนา123 

เพ่ือดูแลซอมแซมอาคารให
สามารถใชประโยชนใหมากข้ึน 
อาคารสวยงามและปลอดภัย 

100,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

            

รวม 823,000  
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แบบ ผด.02 

 
 
 

         สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 
      บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

           แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
              เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

 

3.  ยุทธศาสตร   สรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 3.1   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาสงเสริมการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการสนามเด็กเลน

สรางปญญา 
 
เทศบัญญตัิ63หนา122 

เพ่ือกอสรางสนามเด็กเลนสราง
ปญญาเพ่ือเตรียมความพรอม
และสงเสรมิใหเด็กไดพัฒนาตาม
ศักยภาพและไดรับการพัฒนา 
จํานวน 4 ฐาน หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 400.00 ตร.ม. และ
ปานโครงการ 1 ปาย 
 

500,000 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

            

รวม 500,000  
รวมท้ังสิ้น 1,323,000  
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แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 

 
 
 
 

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ   
    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

 
4.  ยุทธศาสตร    การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ันยืน 

4.1   แนวทางการพัฒนา    การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ในทองถิ่นและชุมชน 
 แผนงานสาธารณสุข 
  

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/ กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

ต.ค. 
พ.ย
. 

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

1. โครงการจดัการสิ่งแวดลอมและ
ควบคุมมลพิษ 
 
 
 
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 127 

อบรมใหความรูดานสิ่งแวดลอม
และการควบคุมมลพิษ 

50,000.- ท.ต     
หนองไผลอม 
ม1,2,7  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

 

            

รวมท้ังสิ้น 50,000  

 
 

                 สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ   
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    บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
4.  ยุทธศาสตร    การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางย่ันยืน 

4.3   แนวทางการพัฒนา    การจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู นํ้าเสีย  ในชุมชนและทองถิ่น  
แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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. โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า 
(โครงการจดัการคณุภาพนํ้า
อุปโภคบรโิภค) 
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 126 

-เก็บนํ้าเพ่ือตรวจวิเคราะห
คุณภาพนํ้าอุปโภคบริโภคทาง
หองปฏิบัติการ 

50,000.- ท.ต     
หนองไผลอม 
ม1,2,7  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

2.. โครงการจดัการขยะมลูฝอย 
 
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 126 

-อบรมใหความรูแกประชาชน
ดานการจดัการคดัแยกขยะมูล
ฝอย อยางถูกวิธีและการใช
ประโยชนจากขยะ 

150,000 ท.ต     
หนองไผลอม 

ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

3. โครงการจดัการนํ้าเสีย 
 
เทศบัญญตัิ 2563 หนา 126 

-อบรมใหความรูแกประชาชนใน
พ้ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการนํ้าเสีย 

30,000.- ท.ต     
หนองไผลอม 
ม1,2,7  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

4. โครงการจดัทําเทศบัญญัตติําบล
หนองไผลอม 
เทศบัญญตัิ 2563  หนา  127 
 

จัดทําเทศบัญญัติของเทศบาล
ตําบลหนองไผลอมท่ีเก่ียวกับ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

30,000 ท.ต     
หนองไผลอม 
ม1,2,7  

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

รวมท้ังสิ้น 260,000  
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แบบ ผด.02 

 
                      

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ      
  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

     แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
                                                                                                               เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 
  แผนงานบริหารท่ังไป/งานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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. โครงการกอสรางทางลาดข้ึน-ลง
อาคารสํานักงานสําหรบัผูพิการ
ท่ีมาติดตอราชการ 
 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 91) 

เพ่ือกอสรางทางลาดข้ึน-ลงอาคาร
สํานักงานโครงสราง คสล. กวาง 
1.50 ม. ยาว 8.45 ม. หรือพ้ืนท่ี
รวมไมนอยกวา 12.67 ตร.ม. 
บริเวณสํานักงานเทศบาล 
ตําบลหนองไผลอม 
และปายโครงการ 1 ปาย 
 

80,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

2. โครงการกอสรางผนังก้ันหอง 
ภายในอาคารสํานักงานเทศบาล 
ช้ันลาง ระหวางกองคลังกับกอง
สวัสดิการสังคม และระหวางกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมกับ
กองการศึกษา 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 92) 

เพ่ือกอสรางผนังก้ันหอง กระจก
ผสมอลูมิเนียมลูกฟูกโครงสราง
อลูมิเนียม วงกบ สีชา และกรอบ
บานอลูมิเนียม สีชา หรือมีพ้ืนท่ี
รวมไมนอยกวา 93.10 ตร.ม. 
และปายโครงการ 1 โครงการ  

500,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 580,000  
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แบบ ผด.02 

 
 
 

 
                      

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ      
  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

     แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
                                                                                                               เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 
  แผนงานบริหารท่ังไป/งานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการปรับปรุงช้ันดาดฟาและ
หลังคาคลมุดาดฟาและติดตั้งถัง 
สแตนเลส พรอมระบบนํ้า
สํานักงาน 
 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 92) 

เพ่ือจายเปนคาติดตั้งถังสแตนเลส 
ขนาดความจุ 3000 ลิตร พรอม
เดินระบบนํ้า จํานวน 4 ถัง และ
ติดตั้งหลับสังกะสีพรอมเชิงชายปด
นกหลังคาคลมุดาดฟา ความยาว
รวมไมนอยกวา 34.00 ม. 
และปายโครงการ 1 ปาย 

150,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

4. โครงการปรับปรุงภมูิทัศนพ้ืนท่ี
ดานหลังอาคารสํานักงาน (หนา
โรงเก็บพัสดุ) 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 92) 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีเปนพ้ืน คสล. 
หนา 0.15 ม. พรอมคุมหลังคา 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 80.00 
ตร.ม.  และปายโครงการ 1 ปาย 

256,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 406,000  
 
 

 
 

~ 50 ~ 
 



แบบ ผด.02 

 

 
                     สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ      

  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
     แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

                                                                                                               เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 
  แผนงานบริหารท่ังไป/งานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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. โครงการปรับปรุงรั้ว- ประตู
ทางเขาออกสํานักงาน 
 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 92) 

เพ่ือปรับปรุงรั้ว-ประตูทางเขาออก 
สํานักงาน กอสรางรั้วเพ่ิมเตมิ
บริเวณหนาเสาธง ยาวรวมไมนอย
กวา 12.00 ม. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟาสองสวางพรอมอุปกรณสวน
ควบตามแนวเสารั้ว กอสรางประตู
ทางเขาออก  
และปายโครงการ 1 ปาย 

200,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

6. โครงการปรับปรุงสวนหยอม
ดานหนาและดานขาง อาคาร
สํานักงานเทศบาลเปนลานจอดรถ
สําหรับผูมาติดตอราชการ 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 93) 

เพ่ือปรับปรุงสวนหยอม ดานหนา
อาคารเปนพ้ืนท่ี คสล. หนา 0.15 
ม. มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 308.00 
ตร.ม. พรอมตีเสนสญัลักษณแบง
ชอง  และปายโครงการ 1 ปาย 
 

270,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 470,000  
รวมท้ังสิ้น 1,456,000  
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แบบ ผด.02 
       สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ      
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
        เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
     5.1  แนวทางการพัฒนา     สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ใน
เรื่องการเงินการคลังและการ
ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของ อปท.( E-LAAS)  
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 96) 

เปนคาใชจายในการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรูเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน ในเรื่องการเงินการคลงั
และการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ( E-LAAS)  

50,000 เทศบาลตาํบล 
หนองไผลอม 

กองคลัง 

         

  

 

 

 

 

2. โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 96) 

ดําเนินการปรับปรุงขอมลูแผนท่ี 
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหเปน
ปจจุบัน เชน คาคัดสาํเนาระวาง
แผนท่ี คาคัดลอกขอมูลท่ีดินฯลฯ 

50,000 เทศบาลตาํบล 
หนองไผลอม 

กองคลัง   

       

  

 

 

 

 

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 97) 

จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
เชน  แผนพับ  ปายไวนิล  คูมือ
การชําระภาษี  ฯลฯ 

30,000 เทศบาลตาํบล 
หนองไผลอม 

กองคลัง 

    

  

   

  

 

 

 

 

4. 
 

 

โครงการจดัทําเทศบัญญัตติําบล
หนองไผลอม 
เทศบัญญตัิ 2563  หนา  127 

เพ่ือจัดทําเทศบัญญัติของเทศบาล
ตําบลหนองไผลอมท่ีเก่ียวกับงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

30,000 ท.ต     
หนองไผลอม 

ม1,2,7 

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม 
  

 

   

  

 

 

 

 

รวมท้ังสิ้น 160,000  
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แบบ ผด.02 

 

 
สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ      

 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  

5.1  แนวทางการพัฒนา     สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  แผนงานบริหารท่ังไป/งานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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.  โครงการจดัประชุมทบทวนการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาล 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 83) 

เพ่ือจัดฝกอบรม ประชุมทบทวน
การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลใหเหมาะสมสอดคลอง 
กับสถาบันพัฒนาเทศบาลฯ  
คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล  ประธาน
ชุมชน กรรมการชุมชน กรรมการ
ตางๆ  และประชาชน ในการ
ระดมความคิดเห็น การจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลตางๆฯ 

10,000 เทศบาล 
ตําบล  

หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

               

2.  โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู 
พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
พนักงานจาง 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 84) 

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงาน  เพ่ือ 
เพ่ิมพูนความรู  พัฒนาทักษะและ
ประสิ ท ธิภาพ  คณะผู บ ริ ห า ร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจาง และพนักงานจาง  

300,000 เทศบาล 
ตําบล  

หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

               

รวม 310,000  
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แบบ ผด.02 

 
 
 

       สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ      
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
        เทศบาลตําบลหนองไผลอม 

 
 

5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา     สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

  แผนงานบริหารท่ังไป/งานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3.  โครงการงานวันเทศบาลและวัน
ทองถ่ินไทย 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 84) 

 จัดกิจกรรมเน่ืองในวันเทศบาล 
(24 เมษายน ชองทุกป ) และ 
วันทองถ่ินไทย  (18  มีนาคม  
ของทุกป )   เชน  การบําเพ็ญ
ประโยชน การจัดนิทรรศการ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล 
ตําบล  

หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

               

4.  โครงการเสรมิสรางคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคณุภาพชีวิต
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจาง 
พนักงานจาง 
 (เทศบัญญัติ 2563 หนา 84) 

จัดฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล  ลู ก จ า ง 
พนักงานจาง ใหเรียนรูคุณธรรม
จริยธรรม 

20,000 เทศบาล 
ตําบล  

หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

               

รวม 30,000  
รวมท้ังสิ้น 340,000  
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แบบ ผด.02/1 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีครุภัณฑ      

 บัญชีครุภัณฑ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการจดัหาครุภณัฑ 
(จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร) 
 
เทศบัญญตัิ 2563 หนา 131 

-คอมพิวเตอร สําหรับใชงาน
สํานักงาน     จํานวน 2 เครื่อง 

     19,800.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม 

            

2. โครงการจดัหาครุภณัฑ               
(จัดหาเครื่องพิมพชนิดเลเซอร) 
 
เทศบัญญตัิ 2563 หนา 131 

-เครื่องพิมพชนิดเลเซอรชิด LED 
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง 

    7,900.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

 

กองสาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

3. โครงการจดัหาครุภณัฑ 
(จัดหาเครื่องสํารองไฟ) 
เทศบัญญตัิ 2563 หนา 131 

-เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 V 
จํานวน 2 เครื่อง 

    2,800.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม 

            

4. โครงการจดัหาครุภณัฑ               
(จัดหาตูเอกสารแบบ2บานปด) 
เทศบัญญตัิ 2563 หนา 129 

-ตูเอกสารแบบ2บานเปด 
จํานวน 2 ตู 

     13,000.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดลอม 

            

รวม 43,500  
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แบบ ผด.02/1 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีครุภัณฑ      

 บัญชีครุภัณฑ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 
 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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 โครงการจดัหาครุภณัฑ (จัดหาตู
เอกสารระบบรางเลื่อนแบบพวง 
มาลัย) เทศบัญญตัิ63 หนา130 

ซื้อตูเอกสารระบบรางเลื่อน 
ขนาด 5 ตู แบบพวงมาลยั 

    82,000.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

กองสาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

6. โครงการจดัหาครุภณัฑ               
(จัดหาเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง) 
เทศบัญญตั ิ2563 หนา 130 

เครื่องฉีดนํ้า
แรงดันสูง  

   20,000.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

กองสาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

7 โครงการจัดหาครุภัณฑ(จัดหาเครื่อง
ขยายเสียงแบบเคล่ือนท่ีพรอม
อุปกรณ)เทศบัญญัติ63หนา130 

ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบ
เคลื่อนท่ีพรอมอุปกรณ 
 

    50,000.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

กองสาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

8 โครงการจัดหาครุภัณฑ               
(จัดหาเครื่องออกกําลังกายกลาง 
แจงพรอมติดต้ังชุมชนอากาศโยธิน) 
เทศบัญญัติ 2563 หนา 130 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจงพรอมติดตั้ง ชุมชน
อากาศโยธิน) 

   318,500.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

กองสาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

รวม 470,500  
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แบบ ผด.02/1 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีครุภัณฑ      

 บัญชีครุภัณฑ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 

5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 
 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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 โครงการจดัหาครุภณัฑ (จัดหา 
เครื่องออกกําลังกายกลางแจง
พรอมติดตั้ง ชุมชนครองฟา) 
เทศบัญญตัิ 2563 หนา 131 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจงพรอมติดตั้ง ชุมชน
ครองฟา 
 

    318,500.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

 

กองสาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

10 โครงการจดัหาครุภณัฑ               
(จัดหาอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค) 
เทศบัญญตัิ 2563 หนา 131 

จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค) 
 

700.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

 

กองสาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

11 โครงการกอสรางโรงจอดรถขยะ
และท่ีลางรถขยะพรอมหองเก็บ
พัสดุอุปกรณ 
เทศบัญญตัิ 2563 หนา 132 

กอสรางโรงจอดรถขยะและท่ี
ลางรถขยะพรอมหองเก็บพัสดุ
อุปกรณ 
 

    700,000.- 
 

ท.ต 
หนองไผลอม 
ม1,2,7 

 

กองสาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

            

รวม 1,019,200  
รวมท้ังสิ้น 1,533,200  

 

 

 
 

~ 64 ~ 
 



แบบ ผด.02/1 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีครุภัณฑ      

 บัญชีครุภัณฑ / กิจกรรม / งบประมาณ 
         แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 
 

5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 

  แผนงานบริหารท่ังไป/งานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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. โครงการจดัซื้อครภุัณฑสํานักงาน 
คาจัดซื้อเกาอ้ีบุนวมลอหมุน 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 88) 

เพ่ือจัดซื้อเกาอ้ีบุนวมลอหมุน 
ขนาดไมนอยกวา 67x53x108 
เซนติเมตร จํานวน 10 ตัวๆ ละ 
2,500 บาท   

25,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

2. โครงการจดัซื้อครภุัณฑสํานักงาน 
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนชนิดติดผนัง 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 88) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนชนิดติดผนัง มีระบบฟอก
อากาศขนาดไมนอยกวา 24,000 
บีทียู จํานวน 4 เครื่องๆละ 
28,000 บาท 

112,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

3. โครงการจดัซื้อครภุัณฑสํานักงาน 
คาตูเก็บเอกสารระบบรางเลื่อน
แบบพวงมาลัย 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 88) 

เพ่ือจัดซื้อตูเก็บเอกสารระบบราง
เลื่อนแบบพวงมาลยั ขนาด5 ตู 
จํานวน 1 ชุด พรอมติดตั้งราคาชุด
ละ 82,000 บาท ขนาดกวางไม
นอยกวา1217x612x2235มม. 

82,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 129,000  

 

 
 

~ 52 ~ 
 



แบบ ผด.02/1 

 
สวนท่ี  2  บัญชีครุภัณฑ      

 บัญชีครุภัณฑ / กิจกรรม / งบประมาณ 
         แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 
 

5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 

  แผนงานบริหารท่ังไป/งานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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. โครงการจดัซื้อครภุัณฑสํานักงาน 
คาจัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อน 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 89) 

เพ่ือจัดซื้อตูเอกสารแบบบานเลื่อน 
เพ่ือใชในกิจการ  สํานักปลัด  
จํานวน 1 ตูๆ ละ 6,500 บาท 

6,500 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

5. โครงการจดัซื้อครภุัณฑโฆษณา
และเผยแพร 
คาจัดซื้อกลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล 
 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 89) 

เพ่ือจัดซื้อกลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา 
26 ลานพิกเซล โฟกัสความเร็วไม
นอยกวา 0.05 วินาทีพรอมเลนส 
ขนาดไมนอยกวา 25-105 mm 
รองรับฟงกช่ันปรับแสงอัตโนมตัิ 
สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวดวย
ความเร็วคมชัดสูงสุด ระดับ 
4KUHD*ท่ี 240/250 สามารถ
โฟกัสไดแมนยําไมสะดดุพรอม
อุปกรณประกอบ สําหรับงาน
ประชาสมัพันธ  สํานักปลดั 

92,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 98,500  

 

 
 

~ 53 ~ 
 



แบบ ผด.02/1 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีครุภัณฑ      

 บัญชีครุภัณฑ / กิจกรรม / งบประมาณ 
         แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 

  แผนงานบริหารท่ังไป/งานบริหารท่ัวไป 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 
(คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร) 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 89) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  
สําหรับงานสํานักงาน   
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
19,800 บาท 

39,600 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

7. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
คอมพิวเตอร 
(คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร) 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 90) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับประมวลผล  
งานประชาสัมพันธ ออกแบบ  
ปายตาง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
30,000 บาท 

30,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

8. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
คอมพิวเตอร 
(คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร  
ชนิด LED ขาวดํา 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 90) 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร 
(คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร  
ชนิด LED ขาวดํา 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
9,000 บาท 

18,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 87,600  

 

 
 

~ 54 ~ 
 



แบบ ผด.02/1 

 
 
สวนท่ี  2  บัญชีครุภัณฑ      

 บัญชีครุภัณฑ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 

  แผนงานบริหารท่ังไป/งานบริหารท่ัวไป 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ

คอมพิวเตอร 
(คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร  
ชนิด LED ส ี
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 90) 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร 
(คาจัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction ชนิดเลเซอร  
ชนิด LED ส ี
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 
15,000 บาท 

15,000 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

10. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
คอมพิวเตอร 
(คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบหมึกฉีด 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ) 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 90) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพแบบหมึกฉีด 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
 (Ink Tank Prpnter)  จํานวน 2
เครื่องๆ ละ 4,300 บาท 

8,600 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

11. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ
คอมพิวเตอร 
(คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ) 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 91) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด
ไมนอยกวา 800 VA  
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 
2,800 บาท 

5,600 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 29,200  

 

 
 

~ 55 ~ 
 



แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
สวนท่ี  2  บัญชีครุภัณฑ 

 บัญชีครุภัณฑ / กิจกรรม / งบประมาณ 
       แผนการดําเนินงาน  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 
 

5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 

  แผนงานบริหารท่ังไป/งานบริหารท่ัวไป 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 
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. โครงการจดัซื้อครภุัณฑสํานักงาน 
(คาจัดซื้อเครื่องอุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 91) 
 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องอุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 700 บาท 

2,100 เทศบาล 
 ตําบล 

 หนองไผลอม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 2,100  
รวมท้ังสิ้น 346,400  
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แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 

 
                สวนท่ี  2  บัญชีครุภัณฑ     

  บัญชีครุภัณฑ / กิจกรรม / งบประมาณ 
     แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

                                                                                                               เทศบาลตําบลหนองไผลอม 
 

5. ยุทธศาสตร    การบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความรูเหมาะสมสอดคลอง 

 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563 

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. โครงการจดัซื้อครภุัณฑโฆษณา

และเผยแพร 
คาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 146)  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องขยายเสยีง 
แบบเคลื่อนท่ีพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 เครื่อง 

50,000 เทศบาลตาํบล
หนองไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

       

     

2. โครงการจดัซื้อครภุัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเครื่องอุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
(เทศบัญญัติ 2563 หนา 146) 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องอุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค 
(Smart Card Reader) 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 700 บาท 
จํานวน 3 เครื่อง 

2,100 เทศบาลตาํบล
หนองไผลอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวมท้ังสิ้น 52,100  
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