
 
 

แผนการดําเนินงาน 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

 

 

 



 

คํานํา 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  2548 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ตามหมวด 5 ขอ 26 

การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการ

ในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

(2)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้  ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 

เพ่ือใหประชาชนในทอง ถ่ินทราบโดยทั่ว กันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2559  ขอ 12  

“ขอ 17  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย

ประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวย

ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร

ทองถ่ิน”   
   

  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  จึงไดดําเนินการ

จัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขึ้น  เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  และ

ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ใหมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด

ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณ

2564 มีความสะดวกและชัดเจน  และหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  

ฉบับนี้  จะสามารถใชเปนประโยชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลาและผูที่เก่ียวของ

ตอไป 

 

 

         

               องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

                    หนา 

สวนที่  1   

บทนํา          1

 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน      1 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      1 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน       3 
 

สวนที่  2   

  บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01)  4 

  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ  (ผด.02)  7 

  บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน (ผด.02/1)   37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  1  บทนํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

บทนํา 
 

1. บทนํา 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.  2548 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  จัดทํายุทธศาสตร

การพัฒนา  แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและแผนการดําเนินงานประจําป  เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนา

ทองถ่ินใหสอดคลองซึ่งกันระหวางแผน และงบประมาณรายจายประจําป สําหรับแผนการดําเนินงานมี

กระบวนการจัดทําโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการ

ในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทํารางแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณา

รางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการ

ดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและปดประกาศไวอยาง

นอยสามสิบวัน แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจาก

หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น  แผนการดําเนินงานทําใหแนวทางดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล

พลับพลามีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ในการรวบรวมแผนงานที่จะดําเนินการในพ้ืนที่ตําบล

พลับพลา และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการ

ติดตามประเมินผลมีความสะดวกยิ่งข้ึน   
 

  เพ่ือใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ได

วางไวแลวและใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลตอง

จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป  
 

2.  วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

 2.1  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 2.2  เพ่ือใชเปนเครื่องมือกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่

ดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที ่

 2.3  เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีของ

องคการบริหารสวนตําบลในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 



 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

อบต. พลับพลา 

  ขั้นตอนท่ี  1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ 
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ดําเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทํารางแผนดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน 

 

  ขั้นตอนท่ี  2  คณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  เสนอผูบริหาร

ทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่

ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน  
 

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดงันี ้

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน                    

การจัดทําแผนพัฒนา 

         

คณะกรรมการสนับสนุนการ                  

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน                     

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น                                 

 

           

    

                                        

ผูบริหารทองถิ่น 

        

หนวยงานอื่น 

 

รวบรวมโครงการ /กิจกรรม 

 

เสนอรางแผนการดําเนนิงาน 

 

พิจารณารางแผนการดําเนินการ 

 

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถิ่น 

 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 
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 ระยะเวลาในการจัดทําแผนดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ 

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานโครงการจาก

หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

  การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร 
 

4.  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

1. ทําใหมีความชัดเจนในการนํายุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ  

และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2. ทําใหสามารถใชเปนเครื่องมือกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ 

พัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  แสดงความสอดคลองกับงบประมาณรายจายประจําป 

3. ทําใหงายตอการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ในปนั้น 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศใช 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สวนท่ี  2  บัญชีโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด. 01 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตรแผนงาน 
จํานวนโครงการท่ี 

ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ 

โครงการท้ังหมด 

จํานวน 

งบประมาณ   

คิดเปนรอยละของ 

งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

    1.1    แผนงานเคหะและชุมชน 

 

7 

 

7.37 

 

907,152 

 

2.82 

 

กองชาง, การไฟฟาสวน

ภูมิภาค อ.โชคชัย 

    1.2    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26 27.37 5,571,000 17.32 กองชาง 

รวม 33 34.74 6,478,152 20.14  

2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเท่ียว  

การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน 

    2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

 

1 

 

 

1.05 

                                                                                          

 

30,000 

 

 

0.09 

 

 

กองสวัสดิการฯ 

    2.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.05 50,000 0.15 กองสวัสดิการฯ  

    2.4  แผนงานการเกษตร 1 1.05 5,000 0.02 สํานักปลดั 

รวม 3 3.16 85,000 0.26  

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยาง

มีความสุข      

      3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 

1 

 

 

1.05 

 

 

18,000 

 

 

0.06 

 

 

สํานักปลดั 

      3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 4.21 177,000 0.55 สํานักปลดั 

      3.3  แผนงานการศึกษา 5 5.27 168,700 0.52 กองการศึกษาฯ 

      3.4  แผนงานการศึกษา 9 9.47 2,991,400 9.30 กองการศึกษาฯ 

      3.5  แผนงานสาธารณสุข 4 4.21 510,000 1.59 สํานักปลดั 

      3.6  แผนงานสังคมสงเคราะห 1 1.05 100,000 0.31 กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผด. 01 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตรแผนงาน 
จํานวนโครงการท่ี 

ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ 

โครงการท้ังหมด 

จํานวน 

งบประมาณ   

คิดเปนรอยละของ 

งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง

มีความสุข      

        3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

1 

 

 

1.05 

 

 

100,000 

 

 

0.31 

 

 

กองสวัสดิการฯ 

        3.8  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 3 3.16 220,000 0.68 กองการศึกษาฯ 

        3.9  แผนงานงบกลาง 3 3.16 18,299,600 56.90 กองสวัสดิการฯ 

รวม 31 32.63 22,584,700 70.22  

4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมให

เกิดความสมดุลอยางย่ังยืน  

        4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

1 

 

 

1.05 

 

 

50,000 

 

 

0.16 

 

 

สํานักปลดั 

        4.2  แผนงานสาธารณสุข 2 2.11 346,000 1.07 สํานักปลดั 

        4.3  แผนงานการเกษตร 4 4.21  70,000 0.22 สํานักปลดั 

รวม 7 7.37 466,000 1.45  

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี   

        5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

9 

 

9.45 

 

1,223,000 

 

3.80 

 

สํานักปลดั, กองคลัง 

        5.2  แผนงานการศึกษา 2 2.11 185,000 0.58 กองการศึกษาฯ 

        5.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 2 2.11 109,000 0.34 กองสวัสดิการฯ 

        5.4  แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.11 140,000 0.44 กองชาง 

        5.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 2.11 40,000 0.12 สํานักปลดั 

รวม 17 17.89 1,697,000 5.28  

 

แบบ ผด. 01 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตรแผนงาน 
จํานวนโครงการท่ี 

ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ 

โครงการท้ังหมด 

จํานวน 

งบประมาณ   

คดิเปนรอยละของ 

งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

6.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และ

สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ  
     

      6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 4.21 851,000 2.65 สํานักปลดั 

รวม 4 4.21 851,000 2.65  

รวมทั้งสิ้น 95 100 32,161,852 100  

 

แบบ ผด. 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด. 02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 โครงการขยายเขตไฟฟาและติดตั้งโคม

ไฟฟาสาธารณะ  ซอยบานนายเคน หมู

ที ่ 1  เชื่อมบานบุ  หมูที่  10 

ยาว 450 เมตร 

 

150,000 หมูที่ 1 เช่ือมหมูที่ 

10 

กองชาง         

 

    

2 โครงการขยายเขตไฟฟา/ติดตั้งโคม

ไฟฟาสาธารณะ บริเวณสระน้ําสนาม

กีฬาบานโคงยาง หมู 4 

ยาว 150 เมตร 

 

130,000 บานโคงยาง  หมูที่ 4 กองชาง             

3 โครงการติดตั้งโคมไฟฟารอบหมูบาน  

บานทาตะเคยีน  หมูที ่ 13 

จํานวน 10 จุด 

 

60,000 บานทาตะเคียน 

หมู 13 

กองชาง             

4 โครงการขยายเขตไฟฟา / ติดตั้งโคม

ไฟฟาสาธารณะ พรอมหมอแปลงไฟฟา

ซอยบานนายสุนทร  แฝงกระโทก  หมู

ที่  14 

ยาว 500 เมตร 

 

150,000 บานคลองยาง 

หมูที ่14 

กองชาง             

5 โครงการบํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟฟา

สาธารณะและไฟฟาโซลาเซลล 

ในเขตรับผดิชอบของ อบต.พลับพลา 200,000 เขตพ้ืนที่รับผดิชอบ

ของ อบต.พลับพลา 

กองชาง             

6 ตรวจสอบน้ําประปาหมูบานและน้าํ

บาดาล 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 10,000 เขตพื้นที่รับผดิชอบ

ของ อบต.พลับพลา 

กองชาง             

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

           1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

7 ขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรราย

ใหม ระยะที่ 2 (คฟม.2) 

ขยายเขตระบบจําหนายแรงต่าํบานคลอง

ยาง ม. 14 ต.พลับพลา 

207,152 บานคลองยาง หมูท่ี 

14 

การไฟฟาสวน

ภูมิภาคอ.โชคชัย 

            

รวม 7  907,152               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 โครงการกอสรางถนนดินสายบึงทุง

นอย หมูที่ 2 เช่ือมหมูที่ 1 

ชวงท่ี 1 กวาง 5 เมตร ยาว 65 เมตร ถมดินสูง

เฉลี่ย 1.20 เมตร และลงหินคลุกหนา

เฉลีย่ 0.15 เมตร พรอมท้ังวาง

ทอ คสล. ขนาด 0.80 เมตร พรอมบอพักน้ํา

ยาว 68 เมตร ชวง

ที ่2 กวาง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ถมดินสูง

เฉลี่ย 1.00 เมตร และลงหินคลุกหนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร พรอมท้ังวาง

ทอ คสล. ขนาด 0.40 เมตร ยาว 8 เมตร จํานวน  2 จุด 

480,000 หมูที่ 2 เช่ือม 

หมูที่ 1 

กองชาง             

2 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 

สายเลียบคลองลําสําลาย หมู  3 

กวาง 3 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 270,000 บานพลับพลา 

หมูที่ 3 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

บานนางลอยถึงบานนายชลอ บาน

หนองยายเหล หมูท่ี 5 

ชวงที่ 1 กวาง 3.50 เมตร ยาว 14 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 3.00 เมตร 

 ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไม

นอยกวา 199 ตารางเมตร  

120,000 บานหนองยาย

เหล หมูที่ 5 

กองชาง             

4 โครงการซอมแซมถนนหินคลุกรอบ

หมูบาน บานหนองยายเหล หมู 5 

กวาง 3 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 150,000 บานหนองยาย

เหล หมูที่ 5 

กองชาง             

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

    1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.2564 

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

5 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบานทุง  

หมูที ่ 6  (ชวงซอยบานนางประคอง 

รักษาสุวรรณ) 

กวาง 3 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เม

ตร หรือมีพื้นที ่คสล.ไมนอยกวา

183 ตารางเมตร  

110,000 บานกอก 

หมูที่ 6 

กองชาง             

6 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายมานพ คลายกระโทก หมูท่ี 6 

กวาง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15  

เมตร หรือมีพ้ืนที ่คสล.ไมนอย

กวา 730 ตารางเมตร 

460,000 บานกอก 

หมูที่ 6 

กองชาง         

 

    

7 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหิน

คลุก สายเลียบคลองเหมือง - สายเหมือง

ซอย หมู 7 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 300 เมตร ถมดิน

สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร และลงหินคลกุหนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร  

150,000 บานประดากุด  

หมูที่ 7 

กองชาง             

8 โครงการซอมแซมถนน คสล. สายหนา

สะพานทาชาง หมูที่ 8 

 

กวาง 3.20 เมตร ยาว 57 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่ซอมแซม

ถนน คสล. ไมนอยกวา 182.40 ตาราง

เมตร พรอมลงยางแอสฟลทติกคอนกรีต

ปรับผิวถนน คสล.เดมิท่ีชํารดุ 

120,000 บานเกาะ 

หมูที่ 8 

กองชาง             

9 โครงการซอมแซมถนนหินคลุกทํานบหลัง

หา หมูท่ี 8 

กวาง  2.50  เมตร ยาว 800 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร 

100,000 บานเกาะ   

หมูที่ 8 

กองชาง             

 

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

    1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 

พ.ศ.2564 

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

10 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย

จันทร ครบึกระโทก บานปรางค หมูท่ี 9 

ชวงที่ 1 กวาง 3 เมตร ยาว 40 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 2.80

เมตร ยาว 9 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนที่ คสล. ไมนอยกวา 145.20 ตาราง

เมตร 

88,000 บานปรางค 

หมูที่ 9 

กองชาง             

11 โครงการกอสรางถนน คสล.สายอูชางเลิศ

เช่ือมถนนสายโรงพยาบาล หมู 9 

กวาง 4.70 เมตร ยาว 85 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คสล. ไมนอย

กวา 399.50 ตารางเมตร 

240,000 บานปรางค  

หมูที่ 9 

กองชาง        

 

 

     

12 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หนา

บานนายทวาย พรมโสภา บานบุ หมูท่ี 

10 

วางทอระบาย คสล. ขนาด 0.30 เมตร  

พรอมบอพักน้ํายาว 100 เมตร 

120,000 บานบุ หมูที่ 10 กองชาง         

 

    

13 โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนาง

เขียว ถึงบานนายเพ่ิม หมูที่ 11 

กวาง  3.20  เมตร ยาว 190 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คสล. ไมนอย

กวา 608 ตารางเมตร  

370,000 บานปรางค  

หมูที่ 11 

กองชาง             

14 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก ทางเขา

ทุงใหญถึงคลองชางตาย บานปรางค หมู 

11 

กวาง 2.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร 

120,000 บานปรางค 

หมูที่ 11 

กองชาง             

 

แบบ ผด. 02 



- 12 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

    1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

15 โครงการกอสรางถนน คสล.สายตนสงวน 

หมูที ่ 12 

กวาง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15  

เมตร หรือมีพ้ืนที ่คสล. ไมนอย

กวา 750 ตารางเมตร 

450,000 บานกุดสวาย  

หมูที่ 12 

กองชาง             

16 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน

นายทองสุข  ถึงบานนายประสิทธ์ิ  หมู 

13 

กวาง  3  เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15  

เมตร หรือมีพ้ืนที ่คสล. ไมนอย

กวา 210 ตารางเมตร 

125,000 บานทาตะเคยีน 

หมูที่ 13 

กองชาง             

17 โครงการซอมแซม ปรับปรุงทอระบายน้ํา  

บานคลองยาง  หมูที ่ 14 

ทําการขุดรื้อทอระบายน้ํา คสล. เดิมที่

ชํารุด แลวทําการวางทอระบาย

น้ํา คสล. ขนาด 0.60 เมตร แถว

คู จํานวน 2 จุด  

250,000 บานคลองยาง 

หมูที่ 14 

กองชาง             

18 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย

บัญญัต ิ ครากกระโทก  บานคลองกลาง  

หมูที ่ 15 

กวาง 3 เมตร ยาว 51 เมตร หนา 0.15 เม

ตร หรือมีพื้นที ่คสล. ไมนอย

กวา 153 ตารางเมตร 

92,000 บานคลองกลาง 

หมูที่ 15 

กองชาง     

 

        

19 โครงการวางทอระบายน้ํา หมูท่ี 15 จาก

สี่แยกบานนางฉลวย ไปหมู 14 

วางทอระบาย คสล. ขนาด 0.30 เมตร 

พรอมบอพักน้ํายาว 150 เมตร  

250,000 บานคลองกลาง 

หมูที่ 15 

กองชาง          

 

  

 

 

20 โครงการกอสรางถนน คสล.ทางเขาบาน

โนนแดง หมูที่ 16 

กวาง  5  เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15  

เมตร หรือมีพ้ืนที ่คสล. ไมนอย

กวา 405 ตารางเมตร 

260,000 บานโนนแดง 

หมูที่ 16 

กองชาง             

แบบ ผด. 02 



- 13 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

    1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 

        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

21 โครงการกอสรางหอถังน้ําประปา คุม

หนองเฝา  บานโนนแดง  หมูที ่ 16 

กอสรางหอถังนํ้าประปาโครงสราง

เหล็ก สูง 6.50 เมตร พรอมตดิตั้งระบบสบู

น้ําประปา โดยมีปริมาตรความจุน้าํประปา

ไมนอยกวา 4 ลูกบาศกเมตร 

250,000 บานโนนแดง  

หมูที่ 16 

กองชาง             

22 โครงการซอมแซมถนนหินคลุกสายคลอง

เหมือง และคลองหินโคลน หมู 17 

กวาง  2.50  เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร 

200,000 บานบุ หมูที่ 17 กองชาง             

23 โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานนาย

มานพ บวงกระโทก บานบุยอ หมูที่ 18 

กวาง  3.50  เมตร ยาว 100 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที ่คสล.  ไม

นอยกวา 350 ตารางเมตร   

210,000 บานบุยอ 

หมูที่ 18 

กองชาง 

            

24 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน

นายเทพ  กรอกกระโทก  หมู  18 

กวาง 3 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 

 เมตร หรือมีพื้นที ่คสล. ไมนอย

กวา 324 ตารางเมตร 

190,000 บานบุยอ 

หมูที่ 18 

กองชาง      

 

       

25 เงนิชดเชยคางานกอสรางตามสญัญาแบบ

ปรับราคาได (คา K) 

เพ่ือจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตาม

สัญญาแบบปรับราคาได คา (K) 

30,000 - กองชาง             

26 โครงการบํารุงรักษาและซอมแซมถนน

และระบบระบายน้ําในเขตรับผิดชอบของ 

อบต.พลับพลา 

เปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมถนนและ

ระบบระบายน้ําในเขตรับผิดชอบของ 

อบต.พลับพลา 

366,000 ในพ้ืนที่

รับผิดชอบ อบต.

พลับพลา 

กองชาง 

            

รวม 26  5,571,000               

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

    2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน 

         2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 

ม.ค. 

ก.พ. 

มี.ค. 

เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 อุดหนุนกลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณใหแกกลุมอาชีพกลุม

วิสาหกิจชุมชน เพ่ือสนับสนุนใหมกีาร

บริหารจดัการ การสงเสรมิการรวมตัวของ

กลุมประกอบอาชีพ เพ่ือใหมีรายได

เพียงพอและพึ่งตนเองได 

30,000 พ้ืนที่ตําบล

พลับพลา 

กอง

สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1  30,000               
 

2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน 

         2.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. 

พ.ย. 

ธ.ค. 

ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 

พ.ค. 

มิ.ย. 

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 อบรมสงเสรมิพัฒนาอาชีพตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพ อาทิ  

- จัดอบรมทักษะอาชีพแกประชาชน 

- จัดอบรมอาชีพระยะสั้นแกประชาชน 

50,000 อบต.พลับพลา กอง

สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1  50,000               

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

2.  ยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความยากจน 

2.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 ฝกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว ดําเนินการโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปศุสัตว 

5,000 อบต.พลับพลา สํานักปลดั             

รวม 1  5,000               

 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

         3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 อบรมและประชุมประชาคมตางๆ ของ

หมูบาน 

จัดอบรม ประชุมประชาคมหมูบานตางๆ  18,000  18 หมูบานพ้ืนที่  

ต.พลับพลา 

สํานักปลดั             

รวม 1  18,000               

 

 

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

         3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 โครงการดําเนินงานกิจการ อปพร.  เปนคาใชจายในการฝกอบรม  อปพร.  

ในพ้ืนที่ตําบลพลับพลา  การจัดตัง้หรือ

ทบทวนหลักสูตรสมาชิก  อปพร.  

คาตอบแทน  คาเบ้ียเลี้ยง  คาวัสดุอุปกรณ

ในการปฏิบัติงานของศูนย  อปพร. ใน

พ้ืนที่ 

100,000 อบต.พลบัพลา 

หรือพ้ืนที่ที่

เหมาะสม 

สํานักปลดั 

            

2 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสา

ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล

พลับพลา 

จัดตั้งชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบติัปฏิบัติ

หนาที่ชวยเหลือเจาพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภยั เพื่อสงเสริมชดุปฏิบัติ

อาสาภัยพิบติัจิตอาสาภัยพิบตั ิใหมี

ความรู ความเขาใจเก่ียวกับสาธารณภัย

รูปแบบ 

50,000 อบต.พลับพลา 

หรือพ้ืนที่ที่

เหมาะสม 

สํานักปลดั 

            

3 โครงการจดัการปญหาไฟปาและหมอก

ควัน 

เปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัคร

ปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอก

ควัน 

15,000 ตําบลพลับพลา สํานักปลดั 

            

 

แบบ ผด. 02 



 

- 17 - 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

         3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

4 โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั

ทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 

คาใชจายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนน

ในชวงเทศกาลสําคัญ  เชน เทศกาลปใหม   

เทศกาลสงกรานต   

12,000 บานปรางค หมู 9

และบานคลอง

กลาง หมู 15 

สํานักปลดั 

            

รวม 4  177,000               

 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

         3.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 พัฒนาคร/ูผูชวยครูผูดูแลเด็ก/ผูด ู

แลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบยีนใน

การอบรมสัมมนา 

15,000 หนวยงานตางๆ 

ที่จัดอบรม 

กองการศึกษาฯ             

 

 

แบบ ผด. 02 



 

- 18 - 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

         3.3  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

2 การฝกศึกษาเรียนรูในสวนในสตัว นําเด็กปฐมวัยสังกัด อบต.พลับพลา ศึกษา

เรียนรูนอกสถานศึกษาที่สวนสัตว

นครราชสมีา 

10,000 สวนสัตว

นครราชสมีา 

กองการศึกษาฯ 

            

3 สนับสนุนคาใชจายการบรหิาร

สถานศึกษา (คาจัด การเรยีนการสอน

รายหัวศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

คาจัดการเรียนการสอนใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานโคงยางและบานทาตะเคียน 

93,500 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กบานโคงยาง

และบานทา

ตะเคียน 

กองการศึกษาฯ 

            

4 สนับสนุนคาใชจายการบรหิาร

สถานศึกษา (คาใชจายในการจัด

การศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง 

45,200 ศูนยพัฒนาเดก็

เล็กบานโคงยาง

และบานทา

ตะเคียน 

กองการศึกษาฯ 

            

5 คาใชจายในการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ

ครูที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

คาใชจายในการอบรมหรือสมัมนา และ

อ่ืนๆ ใหแก ผูประกอบวิชาชีพครูทีสั่งกัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบรหิาร

สวนตําบลพลับพลา  

5,000 หนวยงานตางๆ 

ที่จัดอบรม 

กองการศึกษาฯ 

            

รวม 5  168,700               

 

แบบ ผด. 02 



 

- 19 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

         3.4  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 อาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สําหรับเด็ก

อนุบาลและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที ่1-6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล

พลับพลา จํานวน 6 โรงเรียน  

766,500 โรงเรียนในตําบล

พลับพลา 

6  โรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 

            

2 อาหารเสริมนมเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหาร

เสรมิ (นม)  สําหรับเด็กอนุบาลในศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง และศนูย

พัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน

จํานวน 55 คนคนละ 260 วัน 

105,400   ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย 

กองการศึกษาฯ 

            

3 สนับสนุนคาใชจายการบรหิารการศึกษา 

(อาหารกลางวัน) 

จายเปนคาอาหารกลางวันสําหรบัเด็กเล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคงยาง และศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบานทาตะเคียน จํานวน 55 

คนคนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน 

269,500 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย 

กองการศึกษาฯ 

            

 

แบบ ผด. 02 



 

- 20 - 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

         3.4  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

4 โครงการกอสรางโครงการหลังคาบริเวณ

สนามเด็กศูนยพัฒนาเด็กเลนบานทา

ตะเคียน 

เปนคาใชจายในการกอสรางโครงการ

หลังคาบรเิวณสนามเด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เลนบานทาตะเคียน 

100,000 ศูนยพัฒนาเด็กเลน

บานทาตะเคยีน หมู 

13 

กองการศึกษาฯ 

            

5 ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุง/ซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมกับการ

จัดการเรียนการสอน 

60,000 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 2 ศูนย 

กองการศึกษาฯ 

            

6 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน เพ่ือเปนคาใชจายอาหารกลางวัน

สําหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่1-6 โรงเรยีนสังกัด

คณะกรรมการการศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบล

พลับพลา จํานวน 6 โรงเรียน  

1,600,000 โรงเรียนในตําบล

พลับพลา 

6  โรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 

            

7 อุดหนุนโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร

กลางวันตามแนวทางพระราชดําร ิ

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต

รับผิดชอบอบต.พลับพลา 

30,000 โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ.ในเขตรับผิดชอบ

อบต.พลับพลา 

กองการศึกษาฯ 

            

แบบ ผด. 02 



 

- 21 - 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบรหิารสวนตําบลพลับพลา 
 

    3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสขุ 

         3.4  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

8 อุดหนนุโครงการจัดงานวันเด็ก โรงเรียน 

สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ อบต.พลับพลา 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต

รับผิดชอบอบต.พลับพลา 

30,000 โรงเรียนในสังกัด 

สพฐ.ในเขต

รับผิดชอบอบต.

พลับพลา 

กองการศึกษาฯ 

            

9 

 

อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.โครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด 

อุดหนุนโรงเรียนสพฐ.ในเขตรับผิดชอบ

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 6 

แหงๆละ 5,000 บาท 

30,000 โรงเรียนสพฐ. 

ในเขตรับผดิ 

ชอบองคการ

บริหารสวน 

ตําบลพลับพลา 6 

แหง 

กองการศึกษาฯ 

            

รวม 9  2,991,400               

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 



 

- 22 - 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

     3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

          3.5  แผนงานสาธารณสขุ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 จัดซื้อน้ํายากําจดัยุงลาย 

ทรายอะเบท 

เปนคาจัดซื้อน้ํายากําจัดยุงลาย 

ทรายอะเบท 

70,000 ม.1-ม.18 

ตําบลพลับพลา 

สํานักปลดั             

2 โครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษ

สุนัขบา ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติราชนาร ี

คาดําเนินงานสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ

ขึ้นทะเบียนสตัว คาวัคซีนพรอมวสัดุ

อุปกรณ 

60,000 พ้ืนที่ อบต.

พลับพลา 

สํานักปลดั 

            

3 จัดซื้อเวชภัณฑตอนและทําหมันสนุัข/

แมว 

เปนคาจัดซื้อเวชภัณฑตอนและทําหมัน

สุนัข/แมว 

20,000 ม.1-ม.18 

ตําบลพลับพลา 

สํานักปลดั             

4 เงนิอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตาม

แนวทางโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข 

คาดําเนินงานตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 18 

หมูบาน หมูบานๆ ละ 20,000 บาท 

360,000 ม.1-ม.18 

ตําบลพลับพลา 

สํานักปลดั 

            

รวม 4  510,000               

 

แบบ ผด. 02 



 

- 23 - 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

    3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสขุ 

          3.6   แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 โครงการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิต

ผูสูงอาย ุ

เปนคาใชจายในโครงการโครงการสงเสริม

และพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอาย ุ

100,000 อบรมที่ อบต.

พลับพลา  และดู

งานในพ้ืนที่  

ที่เหมาะสม 

กองสวัสดิการ

สังคม             

รวม 1  100,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 



 

- 24 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

     3.7  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 การพัฒนาสตรีและเสริมสรางความ

เขมแข็งของครอบครัว 

อบรมใหความรูตางๆไดแก  การสงเสริม

ภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน  และพัฒนา

สตรีในดานตาง  ๆ  การสงเสริมพฒันา

ความรูใหแกบุคลากร/พนักงาน

ทองถ่ิน  การใหความรูเพื่อการพัฒนา

ครอบครัวและแกประชาชนในพื้นที ่ การ

เสรมิสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิก

ในครอบครัว  การปองกันและแกไขปญหา

ครอบครัว  ฯลฯ  

100,000 อบรมที่ อบต.

พลับพลา  และดู

งานในพ้ืนที่  

ที่เหมาะสม 

กองสวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1  100,000               

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 



 

- 25 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

    3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข 

         3.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกดิขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 โครงการงานแขงเรือประเพณ ี คาใชจายในการจัดงานแขงเรือประเพณ ี

ตําบลพลับพลา ครั้งท่ี 19 ประจําป 2563 

100,000 บึงทุงนอย  

หมูที ่2 

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการงานฉลองอนุสาวรียทาว  สุรนารี

อําเภอโชคชัย 

 

คาใชจายในการจัดงานฉลองอนุสาวรีย

ทาว  สุรนารีอําเภอโชคชัย 

20,000 ลานอนุสาวรีย

ทาวสุรนารี 

อําเภอโชคชัย 

กองการศึกษาฯ 

            

3 แขงขันกีฬาตานยาเสพติด เปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาตานยา

เสพติด ครั้งท่ี  21 ประจําป 2564 

100,000 สนามกีฬาอบต.

พลับพลา 

กองการศึกษาฯ             

รวม 3  220,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 



 

-26 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

    3.  ยุทธศาสตรสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสขุ 

          3.9  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (เบ้ีย

ยังชีพผูปวยเอดส) 

จายเงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสที่

แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉยัแลว 

48,000 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการสรางหลักประกันรายไดแก

ผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ) 

จายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแก

ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบรูณ 

14,715,600 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการสนับสนุนเสริมสรางสวสัดิการ

ทางสังคมใหแกผูพิการหรือผูทุพพลภาพ 

(เบี้ยยังชีพคนพิการ) 

จายสวัสดิการเบีย้ความพิการใหแกคน

พิการหรือทุพพลภาพตามหลักเกณฑที่

กําหนด 

3,536,000 อบต.พลับพลา  กองสวัสดิการ

สังคม             

รวม 3  18,299,600               

 

 

แบบ ผด. 02 



- 27 – 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

    4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดลุอยางยั่งยืน 

         4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 ปกแนวเขตที่สาธารณะ  เปนคาธรรมเนียม  รังวัดท่ีสาธารณะ  50,000 พ้ืนที่  

ต.พลับพลา 

สํานักปลดั 

 

            

รวม 1  50,000               

 

  4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน 

         4.2  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

1 จางเหมาเก็บขยะมลูฝอย คาจางเหมาจดัเก็บขยะในเขต อบต.พลับพลา 

 

306,000   ม.1-ม.18 ต.

พลับพลา 

สํานักปลดั             

2 บริหารจดัการคดัแยกขยะมูลฝอยใน

ชุมชน 

เปนคาใชจายในโครงการบริหารจัดการคัด

แยกขยะมลูฝอยในชุมชน เพ่ือ รณรงคให

ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของปญหา

ขยะมูลฝอย และเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย 

40,000 อบต.พลับพลา สํานักปลดั 

            

รวม 2  346,000               

แบบ ผด. 02 



- 28 - 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

     4.  ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดลุอยางยั่งยืน 

         4.3  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

(โครงการปลูกปาชุมชน) 

เปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ เชน โครงการปลูก

หญาแฝก โครงการปลูกตนไม ฯลฯ 

20,000 พ้ืนที่ตําบล

พลับพลา 

สํานักปลดั 

            

2 โครงการคลองสวยน้ําใส  คนไทยมี

ความสุข 

จายเปนคาใชจายคลองสวยน้ําใส  คนไทยมี

ความสุข 

20,000 พ้ืนที่ตําบล

พลับพลา 

สํานักปลดั             

3 โครงการธนาคารน้ําใตดิน 

(Groundwater Bank) ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงดวยศาสตร

พระราชา 

คาใชจายโครงการธนาคารน้ําใตดนิ 

(Groundwater Bank) ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงดวยศาสตรพระราชา 

ขนาดกวาง 1x1เมตร ลึก 1.2-1.5 เมตร 

10,000 พ้ืนที่ตําบล

พลับพลา 

สํานักปลดั 

            

4 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จายเปนคาใชจายโครงการอนรุกัษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

20,000 พ้ืนที่ตําบล

พลับพลา 

สํานักปลดั 

            

รวม 4  70,000               

 

 

แบบ ผด. 02 



- 29 - 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

    5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

         5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี

พิเศษ (สํานักงานปลัด) 

เปนคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และ

พนักงานจางทั่วไป เปนเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป 

365,000 อบต.พลับพลา สํานักปลดั 

             

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

สวนตําบล ลูกจางพนักงานจาง 

เปนคาใชจายโครงการฝกอบรมเพือ่เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  พนักงาน

จาง  

150,000 อบรมที่ อบต.

พลับพลา  และดู

งานในพ้ืนที่  

ที่เหมาะสม 

สํานักปลดั 

 

            

3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

เปนคาบํารุงรักษาและจดัหาเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณ 

คอมพิวเตอร  คาบริการระบบการเช่ือม

อินเตอรเนต็ คาบันทึก ขอมูล 

คาจัดทําเว็ปไซต  คาดูแลเว็ปไซต 

20,000 อบต.พลับพลา สํานักปลดั 

            

 

 

แบบ ผด. 02 



- 30 - 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

    5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

         5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

4 โครงการพัฒนาการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

เปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม

ตาง  ๆ  เชน  การจดัทําตูรับเรื่องราวรอง

ทุกข   รองเรียนประจําหมูบาน  จัดทําปาย

ประชาสมัพันธ/บอรดประชาสัมพนัธตาม

ความเหมาะสมเหมาะสม 

10,000 อบต.พลบัพลา สํานักปลดั 

            

5 คาจางที่ปรึกษาโครงการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการดานคณุภาพการ

ใหบริการ 

เปนคาจางที่ปรึกษา โครงการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการดานคณุภาพการใหบริการ 

18,000 อบต.พลับพลา สํานักปลดั 

            

6 ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(สํานักปลัด) 

เปนคาฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (สาํนักปลัด) 

190,000 สถานที่จัดการ

ฝกอบรม 

สํานักปลดั 

            

7 ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี

พิเศษ (กองคลัง) 

คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา เปนเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณีพิเศษประจําป 

160,000 อบต.พลับพลา กองคลัง 

            

 

 

แบบ ผด. 02 



- 31 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

    5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

         5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

8 ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(กองคลัง) 

เปนคาฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงาน (กองคลัง) 

110,000 สถานที่จัดการ

ฝกอบรม 

กองคลัง 

            

9 โครงการจดัทําหรือปรับปรุง

แผนที่ภาษ ี

การสํารวจขอมูลภาคสนาม  สํารวจความถูกตอง

เก่ียวกับแปลงท่ีดินที่คัดลอกมาจากสาระบบ

ที่ดิน  สํารวจเก่ียวกับรายละเอียดของโรงเรือนสิ่ง

ปลูกสรางบนแปลงท่ีดิน สํารวจขอมูลเก่ียวกับ

รายละเอียดปาย และการประกอบกิจการท่ีตองขอ

อนุญาตขอมูลทีไ่มเคยจัดเก็บนํามารวบรวมอยาง

เปนระบบและทําใหทราบขอมูลทรัพยสินตางๆ 

200,000 อบต.พลับพลา กองคลัง 

 

            

รวม 9  1,223,000               

     

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 



- 32 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

    5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

         5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ (กองการศึกษา) 

คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตาม

ภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป  เปนเงนิประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป 

123,000 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ 

            

2 ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(กองการศึกษาฯ) 

เปนคาฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงาน (กองการศึกษาฯ) 

62,000 สถานที่จัดการ

ฝกอบรม 

กองการศึกษาฯ 

            

รวม 2  185,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 



- 33 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

    5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

         5.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ (กองสวัสดิการฯ) 

คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล เปนเงนิประโยชน

ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษประจาํป 

59,000 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการฯ             

2 ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(กองสวัสดิการฯ) 

เปนคาฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงาน (กองสวัสดิการฯ) 

50,000 สถานที่จัดการ

ฝกอบรม 

กองสวัสดิการฯ 

            

รวม 2  109,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 



- 34 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

         5.4  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณีพิเศษ (กองชาง) 

คาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตาม

ภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป เปนเงนิประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษประจําป 

110,000 อบต.พลับพลา กองชาง 

            

2 ฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

(กองชาง) 

เปนคาฝกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพใน

การปฏิบัติงาน (กองชาง) 

30,000 สถานที่จัดการ

ฝกอบรม 

กองชาง 

            

รวม 2  140,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 



- 35 - 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

         5.5  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 กิจกรรมและโครงการปกปอง

สถาบันสําคญัของชาต ิ

เปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมและโครงการ

ปกปองสถาบันสําคญัของชาต ิ

20,000 อบต.พลับพลา สํานักปลดั             

2 จัดตั้งศนูยปรองดองสมานฉันท

ระดับทองถ่ิน 

เปนคาใชจายในการจัดตั้งศนูยปรองดอง

สมานฉันทระดับทองถ่ิน 

20,000 อบต.พลับพลา สํานักปลดั             

รวม 2  40,000               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02 



- 36 - 

 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

    6.  ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ 

         6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 คาใชจายในการเลือกตั้ง จายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง

ซอมนายกหรือสมาชิกสภาฯ 

800,000 ตําบลพลับพลา สํานักปลดั             

2 โครงการเฉลิมพระเกียรต ิ จายเปนคาจดักิจกรรม จัดซื้อวัสดหุรือครุภัณฑใน

การประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวยความ

สะดวกแกประชาชนในการรวมงานรัฐพิธีตางๆ 

30,000 ตําบลพลับพลา สํานักปลดั 

            

3 โครงการ งานพระราชพิธี รัฐพิธี

การที่เปนวันสําคญัทางราชการ 

เชน วันปยมหาราช วันเฉลมิ

พระชนพรรษา และอ่ืนๆ 

เปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและ

พวงมาลาสําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ  

10,000 ตําบลพลับพลา สํานักปลดั 

            

4 อุดหนุน อปท.ตามโครงการ  

ศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นระดับ

อําเภอ อําเภอโชคชัย จังหวัด

นครราชสมีา 

คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ  อําเภอ

โชคชัย  จังหวัดนครราชสมีาใหกับองคการบริหาร

สวนตําบลโชคชัย 

11,000 

 

 

 

 

อําเภอโชคชัย สํานักปลดั 

            

รวม 4  851,000               

แบบ ผด. 02 



 

 

แบบ  ผด. 02/1 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ประเภทครุภัณฑสํานกังาน  

         1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 จัดซื้อเกาอี้ผูบริหาร จัดซื้อเกาอ้ีผูบริหาร จํานวน 1 ตัว 6,000 อบต.พลับพลา สํานักปลดั             

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู แบบ 

ติดผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 1 ตัว  

29,700 อบต.พลับพลา สํานักปลดั             

3 จัดซื้อโตะพับอเนกประสงค

หนาโฟเมกา 

จัดซื้อโตะพับอเนกประสงคหนาโฟเมกา

ขนาด 60x180x75  เซนติเมตร จํานวน 15 ตัว  

19,500 อบต.พลับพลา สํานักปลดั 

            

4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15000 บีทียู แบบ 

แยกสวน  แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  มีระบบ

ฟอกอากาศ ราคา รวมคาติดตั้ง  จํานวน  1 เครื่อง 

25,900 อบต.พลับพลา กองคลัง 

            

5 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32000 บีทยีู 

แบบแยกสวน  แบบตั้งพ้ืนหรอืแบบแขวน  มี

ระบบฟอกอากาศ ราคารวมคาติดตั้ง  จํานวน 1 

เครื่อง  

42,300 อบต.พลับพลา กองคลัง 

            

รวม 5  123,400               

 

 

 

 

แบบ ผด. 02/1 



 

- 38 - 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

2.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  

         1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือ

งานประมวลผล แบบท่ี 1 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับงานประมวลผล

แบบที่ 1 จํานวน 2 เครื่อง 

44,000 อบต.พลับพลา สํานักปลดั             

2 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา เครื่องสาํรองไฟฟา 

ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง 

5,000 อบต.พลับพลา สํานักปลดั             

3 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

หรือ ชนิด LED ขาวดํา 

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือ ชนิด LED ขาว

ดํา  ชนิด Network แบบที ่1 (28 หนา/

นาท)ี  จํานวน  3   เครื่อง 

 

26,700 อบต.พลับพลา สํานักปลดั 

            

รวม 3  75,700               

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
 

1.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

         1.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In 

One สําหรับสํานักงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ

สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง 

17,000 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ             

2 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 

800 VA 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 

3 เครื่อง 

7,500 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ             

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ

Multifunction แบบฉีดหมึก 

(Inkjet) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction แบบฉีดหมึก 

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 

จํานวน 2 เครื่อง  

15,000 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย 

กองการศึกษาฯ 

            

รวม 3  39,500               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02/1 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

2.  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

         1.1  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED 

TV) ขนาดไมนอยกวา 40 น้ิว 

จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไมนอย

กวา 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 

 1920 x 1080 พิกเซล จํานวน 2 เครื่อง 

23,400 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 2 ศูนย 

กองการศึกษาฯ 

            

รวม 1  23,400               

 

1.  ประเภทครุภัณฑสํานกังาน  

         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อน จัดซื้อตูเอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟตุ จาํนวน 1 

ตู ้

4,000 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1  4,000               

 

 

 

แบบ ผด. 02/1 



 

- 41 - 
 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพฒันาทองถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 

 

2.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

         1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร

หรือชนิด LED ขาวดํา 

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาว

ดํา  (18 หนา/นาท)ี 

2,600 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1  2,600               

 

1.  ประเภทครุภัณฑสํานกังาน  

         1.1  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี 

ดําเนินการ 

หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 

2563 
พ.ศ.2564 

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

ก.ค. 

ส.ค. 

ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอม

ติดตั้ง ขนาด 18,000 บีทียู แบบติด

ผนัง (ระบบ Inverter) จํานวน 1 เครื่อง  

29,700 อบต.พลับพลา กองชาง 

            

รวม 1  29,700               

รวมทั้งสิ้น  จํานวน  15  รายการ 298,300               

แบบ ผด. 02/1 



 


