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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2548 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด า เนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 
26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิ ภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น   

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 
12  “ข้อ 17  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการ ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็ น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

   

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา   จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนิ นงาน  ประจ าปีงบประ มาณ  พ .ศ. 2566  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในกา รด าเนินงานในปีงบประมาณ พ .ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา ให้มีความชัดเ จนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการด าเนินงานจะ เป็นเครื่องมือให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2566 มีความสะดวกและชัดเจน   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนิ นงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2566  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพลับพลาและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

         

               องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
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ส่วนที่  1  บทน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทน า 
 
1. บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ .ศ.  2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิม เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงานประจ าปี  เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ส าหรับแผนการ
ด าเนินงานมีกระบวนกา รจัดท าโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้ แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงาน
ท าให้แนวทางด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการ
ประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ 
ในการรวบรวมแผนงานที่จะด าเนินการในพื้นท่ีต าบลพลับพลา และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกยิ่งข้ึน   
 

  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
วางไว้แล้วและให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ .ศ.  2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  
 

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 2.1  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร ท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ประจ าปีงบประมาณนั้น  
 2.3  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และ เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน /
โครงการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  

 



 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

อบต. พลับพลา 
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3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ 
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 

  ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุน                    
การจัดท าแผนพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการ                  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการสนับสนุน                     
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                                 

 
 
 

 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

     

 

 

หน่วยงานอื่น 

 

รวบรวมโครงการ /กิจกรรม 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินการ 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 

 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนด าเนินงาน 
1)  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนิน การในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

2)  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
4.1  ท าให้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร ท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
4.2  ท าให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการ 

พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
4.3  ท าให้การด าเนิ นงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงานมากขึ้น และง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมในปี
นั้น 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ  ผด. 01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จ านวนโครงการที ่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1    แผนงานเคหะและชุมชน 

 
7 

 
7.53 

 
770,000 

 
2.44 

 
กองช่าง, การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ.โชคชัย 

    1.2    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 40 43.01 6,500,000 20.59 กองช่าง, กองการศึกษาฯ 
รวม 47 50.54 7,270,000 23.03  

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว  
การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
    2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 
1 

 
 

1.08 

 
 

30,000 

 
 

0.10 

 
 
กองสวัสดิการฯ 

    2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.08 50,000 0.15 กองสวัสดิการฯ  
รวม 2 2.15 80,000 0.25  

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข      
      3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
4 

 
 

4.30 

 
 

127,000 

 
 

0.40 

 
 
ส านักปลัด 

      3.2  แผนงานการศึกษา 7 7.52 3,100,800 9.82 กองการศึกษาฯ 
      3.3  แผนงานสาธารณสุข 4 4.30 450,000 1.43 ส านักปลัด 
      3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 1.08 100,000 0.32 กองสวัสดิการฯ  
      3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.08 100,000 0.32 กองสวัสดิการฯ  

 
 
 

แบบ ผด. 01 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

ยุทธศาสตร์แผนงาน 
จ านวนโครงการที ่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ   

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข      
        3.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
3 

 
 

3.23 

 
 

270,000 

 
 

0.85 

 
 
กองการศึกษาฯ 

        3.7  แผนงานงบกลาง 3 3.23 19,405,200 61.47 กองสวัสดิการฯ  
รวม 23 24.74 23,553,000 74.61  

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  
        4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
1 

 
 

1.08 

 
 

30,000 

 
 

0.10 

 
 
ส านักปลัด 

        4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.08 30,000 0.10 ส านักปลัด 
        4.3  แผนงานการเกษตร 4 4.29 50,000 0.15 ส านักปลัด 

รวม 6 6.45 110,000 0.35  
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี   
        5.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
13 

 
13.98 

 
537,000 

 
1.70 

 
ส านักปลดั, กองคลัง 

        5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.15 20,000 0.06 ส านักปลดั 
รวม 15 16.13 557,000 1.76  

รวมท้ังสิ้น 93 100.00 31,570,000 100.00  
 
 
 

 

แบบ ผด. 01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ  ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคช่วงบ้านนาย
ประมวล ถึงบ้านนายแปว สับกระโทก   บ้านโค้ง
ยาง หมู่ที่ 4 

ยาว  295  เมตร 
 

150,000 บ้านโค้งยาง หมู่ที่  4 กองช่าง         
 

    

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟส่อง
สว่างแยกบ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 ไปโรงแรม 
เคอินน ์

ยาว  250  เมตร 
 

150,000 บ้านหนองยายเหล่ 
หมู่ที่ 5 

กองช่าง             

3 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนาย
จันทร์  ครึบกระโทก ถึงวัดปรางค์น้อย หมู่ที่ 9 

ยาว  100  เมตร 
 

70,000 บ้านปรางค์   
หมู่ที่  9 

กองช่าง             

4 โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากสาย
หนองโคน บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 

ยาว  380  เมตร 180,000 บ้านปรางค์  หมู่ที่ 9 กองช่าง             

5 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสาธารณะช่วงบ้าน
นายสัมฤทธ์ิ ถึงสะพานตาห่ าช่วงบ้าน  น.ส.รัตนา
พร และช่วงบ้านนางปุ่น บ้านปรางค์ หมู่ที่  11 

ยาว  150  เมตร 
 

100,000 บ้านปรางค์   
หมู่ที่  11 
 

กองช่าง             

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาหน้าบ้านนางจ ารัส   
เสือทะเล  ไปถึงบ้านนางนาถ  คร่อมกระโทก บ้าน
คลองยาง  หมู่ที่  14 

ยาว  83  เมตร 50,000 บ้านคลองยาง   
หมู่ที่  14 

กองช่าง             

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากซอยบ้านนาง
สมคิด  จิตติมณี ไปถึงบ้านนางอ าไพ       เปรมกระ
โทก  บ้านคลองยาง  หมู่ที่  14 

ยาว  120  เมตร 
 

70,000 บ้านคลองยาง   
หมู่ที่  14 

กองช่าง             

รวม 7  770,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าจากบ้าน นาย
สุรินทร์ ถึงบ้านนายพิศ บ้านพลับพลา หมู่ที่ 1 

วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พักน้ ายาว 50 เมตร 

90,000 บ้านพลับพลา  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

2 โครงการวางท่อระบายน้ าช่วงบ้านนางด า หงุ่ยกระ
โทก ไปบ้านนายบุณยกร บ้านไทย หมู่ที่ 2 

วางท่อ คสล. ขนาด 0.30 เมตร พร้อมบ่อ
พักน้ า ยาว 75 เมตร 

140,000 บ้านไทย หมู่ที่ 2 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา พร้อมติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย บ้านพลับพลา หมู่ที 3 

จ านวน 1 แห่ง (เทพ้ืน คสล. หนา 0.10 
เมตร รวมพื้นที่ 165 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งเครื่องออกก าลังกาย จ านวน 5 ชุด) 

180,000 บ้านพลับพลา  
หมู่ที 3 

กองช่าง             

4 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า สายเลียบคลองล าส าลาย บ้านพลับพลา 
หมู่ที่ 3 

กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 
จ านวน 2 จุด 

70,000 บ้านพลับพลา  
หมู่ที่ 3 

กองช่าง 

            

5 โครงการเสริมถนน คสล. ช่วงบ้านนายเยี่ยม เปรี้ยง
กระโทก ถึงบ้านนางผุสดี ด ารงไทย บ้านโค้งยาง หมู่
ที่ 4 

กว้าง 2.60 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
65 ตารางเมตร 

65,000 บ้านโค้งยาง  
หมู่ที ่4 

กองช่าง 

            

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางประคอง มุ่งกระโทก บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 

กว้าง 3 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 156 
ตารางเมตร 

93,000 บ้านหนองยาย
เหล่ หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

            

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน
นางสมพร  ก ากระโทก ถึงบ้านนายเฉียบ คล้ายกระ
โทก บ้านหนองยายเหล่ หมู่ที่ 5 

กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 120 
ตารางเมตร 

72,000 บ้านหนองยาย
เหล่ หมู่ที่ 5 

กองช่าง 

            

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านทุ่ง หมู่ที่ 6 

กว้าง 3 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 432 ตารางเมตร 

260,000 บ้านกอก หมู่ที่ 6 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนางขุ่ม ฝากระโทก ถึงบ้านนาย
ฉะอ้อน ขิมกระโทก บ้านกอก หมู่ที่ 6 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 525 ตารางเมตร 

320,000 บ้านกอก หมู่ที่ 6 กองช่าง         
 

    

10 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ าจากเหมือง
แค ลงล าส าลาย บ้านประดากุด หมู่ที่ 7 

ซ่อมแซมและปรับปรุง ท่อระบายน้ า
เดิม จ านวน 2 จุด 

100,000 บ้านประดากุด  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุงผิวถนน AC บริเวณบ้าน
นางบุญเลี้ยง บ้านประดากุด หมู่ที่ 7 

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 75 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว 
AC ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร 

120,000 บ้านประดากุด  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

12 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายจาก
ท านบหลัง 5 ไปท านบหลัง 3 บ้านเกาะ หมู่
ที่ 8 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

170,000 บ้านเกาะ หมู่ที่ 8 กองช่าง             

13 โครงการปรับปรุงผิวถนน AC ถนนสายหลัก 
บ้านเกาะ หมู่ที ่8 

กว้างเฉลี่ย 4.80 เมตร ยาว 230 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว 
AC ไม่น้อยกว่า 1,104 ตารางเมตร 

500,000 บ้านเกาะ หมู่ที ่8 กองช่าง             

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางฉัตรชนก โสดกระโทก บ้าน
ปรางค์ หมู่ที่ 9 

กว้าง 2.80 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
75.60 ตารางเมตร 

45,000 บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนอง
โคน บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 

กว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

90,000 บ้านปรางค์ หมู่ที่ 9 กองช่าง        
 
 

     

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้าน น.ส.เฉลิมขวัญ กลุ่ยกระโทก  
บ้านบุ หมู่ที่ 10 

กว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 96
ตารางเมตร 

58,000 บ้านบุ หมู่ที่ 10 กองช่าง         
 

    

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายส ารอง หง ากระโทก บ้านบุ 
หมู่ที่ 10 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
180 ตารางเมตร 

110,000 บ้านบุ หมู่ที่ 10 กองช่าง             

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายอนันต์ เติบโต บ้านบุ หมู่ท่ี 10 

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
43.20 ตารางเมตร 

26,000 บ้านบุ หมู่ที่ 10 กองช่าง             

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนาย
ถวิล ขุมกระโทก บ้านบุ หมู่ท่ี 10 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 44 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

36,000 บ้านบุ หมู่ที่ 10 กองช่าง             

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงบ้านนายรีวิวถึงเหมืองน้ า บ้านปรางค์ 
หมู่ที่ 11 

กว้าง 3 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 405 
ตารางเมตร 

250,000 บ้านปรางค์ หมู่ที่ 
11 

กองช่าง             

21 โครงการวางท่อระบาย คสล.ถนนสาย
กลางบ้านไปสระประปา หมู่ท่ี 12 

วางท่อระบายน้ า ขนาด 0.40 เมตร พร้อม
บ่อพักน้ า ยาว 120 เมตร 

240,000 บ้านกุดสวาย  
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             

22 โครงการปรับปรุงผิวถนน AC ถนนสายไป
ต้นสงวน บ้านกุดสวาย หมู่ที่ 12 

กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 60 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว AC 
ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร 

110,000 บ้านกุดสวาย  
หมู่ที่ 12 

กองช่าง     
 

        

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาย
ช่วย ปราวกระโทก บ้านท่าตะเคียน หมูท่ี่ 
13 

กว้าง 3.20 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
752 ตารางเมตร 

450,000 บ้านท่าตะเคียน 
หมู่ที่ 13 

กองช่าง          
 

  
 

 

24 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากคุ้ม
หนองหญ้าขาว บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 
เชื่อมบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 800 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

180,000 บ้านท่าตะเคียน 
หมู่ที่ 13 เชื่อม
บ้านคลองกลาง 
หมู่ที่ 15 

กองช่าง             

25 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. คุ้มโนน
สะอาด บ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13 

กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที ่คสล.ไม่น้อยกว่า 120 
ตารางเมตร 

80,000 บ้านท่าตะเคียน  
หมู่ที่ 13 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สวนเกษตร บ้านคลองยาง หมู่ที่ 14 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร 

440,000 บ้านคลองยาง  
หมู่ที่ 14 

กองช่าง             

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังโรงเรียน บ้าน
คลองกลาง หมู่ที่ 15 

กว้าง 4.50 เมตร ยาว 112 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 504 ตารางเมตร 

310,000 บ้านคลองกลาง  
หมู่ที่ 15 

กองช่าง             

28 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกสาย
ป่าสะเดา บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15 

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 960 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

200,000 บ้านคลองกลาง 
หมู่ที่ 15 

กองช่าง             

29 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคุ้มหนอง
ผีหลอก หมู่ที่ 16 เชื่อมบ้านท่าตะเคียน    
หมู่ที่ 13 

กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

150,000 บ้านโนนแดง  
หมู่ที่ 16 

กองช่าง 

            

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายสม เต็งผักแว่น บ้านโนนแดง หมู่ที่ 
16 

กว้าง 3 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 342 ตารางเมตร 

210,000 บ้านโนนแดง  
หมู่ที่ 16 

กองช่าง 

            

31 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายต้นจิกคลอง
ตามูลถึงบ้านนางสวิง ชาติผักแว่น บ้านโนน
แดง หมู่ที่ 16 

กว้าง 2.50 เมตร ยาว 900 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 

110,000 บ้านโนนแดง  
หมู่ที่ 16 

กองช่าง 

            

 

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

32 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าข้างก าแพงวัด ถึงสระน้ า บ้านบุ  
หมู่ที่ 17 

กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 125 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  

110,000 บ้านบุ หมู่ที่ 17 กองช่าง             

33 โครงการวางท่อระบายน้ า (คลองไส้ไก)่ พร้อม
ถมดิน บ้านบุ หมู่ท่ี 17 

วางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร 
พร้อมถมดินหลังท่อ ยาว 44 เมตร 

130,000 บ้านบุ หมู่ที่ 17 กองช่าง             

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้าน
นางอ่อง งิมสันเทียะ ถึงสระน้ าสาะรณะ
ประโยชน์ บ้านบุยอ หมู่ที่ 18 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 

370,000 บ้านบุยอ หมู่ที่ 18 กองช่าง             

35 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนและ
ระบบระบายน้ าในเขตรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

เป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน
และระบบระบายน้ าในเขต
รับผิดชอบของ อบต.พลับพลา 

100,000 ในพื้นที่รับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

กองช่าง             

36 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
ค่า (K) 

10,000 - กองช่าง             

37 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 

ในเขตรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

100,000 เขตพื้นทีร่ับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 

กองช่าง             

38 ตรวจสอบน้ าประปาหมู่บ้านและน้ าบาดาล ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ อบต.
พลับพลา 

5,000 เขตพืน้ท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.พลับพลา 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
    1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

39 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน 

100,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.พลับพลา 

กองการศึกษาฯ             

40 โครงการปรับปรุงหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 
ขนาด 50 เควีเอ ระบบ 3 เฟส 4 สาย พร้อม
อุปกรณ์การติดตั้ง ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า
พร้อมค่าแรงการติดตั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 50 
เควีเอ ระบบ 3 เฟส 4 สาย พร้อม
อุปกรณ์การติดตั้ง ค่าธรรมเนียมการ
ใช้ไฟฟ้าพร้อมค่าแรงการติดตั้ง ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตะเคียน 

300,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าตะเคียน 

กองการศึกษาฯ             

รวม 40  6,500,000               
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



- 15 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

    2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
         2.1  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

1 อุดหนุนกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 

อุดหนุนองค์กรประชาชน เช่น กลุ่มอาชีพ
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นท่ีต าบล
พลับพลา เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหาร
จัดการ การส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพของประชาชน  

30,000 พื้นที่ต าบล
พลับพลา 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 1  30,000               
 

2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ  การท่องเท่ียว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน 
         2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ 

50,000 อบต.พลับพลา กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 1  50,000               

แบบ ผด. 02 



- 16 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
ม.ีค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 โครงการด าเนินงานกิจการ อปพร. เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  อปพร.  
ในพื้นที่ต าบลพลับพลา  การจัดตั้งหรือ
ทบทวนหลักสูตรสมาชิก  อปพร.  
ค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานของศูนย ์ อปพร. ใน
พื้นที ่

50,000 อบต.พลับพลา 
หรือพื้นที่ท่ี
เหมาะสม 

ส านักปลัด 

            

2 โครงการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

15,000 ต าบลพลับพลา ส านักปลัด 

            

3 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ  เช่น เทศกาลปีใหม่   
เทศกาลสงกรานต์   

12,000 บ้านปรางค์ หมู่ 9
และบ้านคลอง
กลาง หมู่ 15 

ส านักปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 



- 17 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
ม.ีค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ า อบต.พลับพลา ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  

50,000 อบต.พลับพลา 
หรือพื้นที่ท่ี
เหมาะสม 

ส านักปลัด 

            

รวม 4  127,000               

 

3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 การฝึกศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว ์ น าเด็กปฐมวัยสังกัด อบต.พลับพลา ศึกษา
เรียนรู้นอกสถานศึกษาที่สวนสัตว์
นครราชสีมา 

10,000 สวนสัตว์
นครราชสีมา 

กองการศึกษาฯ 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 



- 18 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 อาหารเสริม(นม) จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กอนุบาลและ
เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 สังกดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
(สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพลับพลา จ านวน 6 โรงเรียน  

878,500 โรงเรียนในต าบล
พลับพลา 
6  โรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 

            

3 อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน เป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาล
และเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 โรงเรียน
สงักัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพลับพลา จ านวน 6 โรงเรียน  

1,680,000 โรงเรียนในต าบล
พลับพลา 
6  โรงเรียน 

กองการศึกษาฯ 

            

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1. ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 
2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย
อายุ 3 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ 

442,300 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโค้งยาง
และบ้านท่า
ตะเคียน 

กองการศึกษาฯ 

            

 
 

แบบ ผด. 02 



- 19 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวันตามแนวทางพระราชด าร ิ

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบอบต.พลับพลา 

30,000 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ใน
เขตรับผิดชอบอบต.
พลับพลา 

กองการศึกษาฯ 

            

6 อุดหนุนโครงการจัดงานวันเด็ก 
โรงเรียน สพฐ. ในเขตรับผิดชอบ 
อบต.พลับพลา 

อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขต
รับผิดชอบอบต.พลับพลา 

30,000 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ใน
เขตรับผิดชอบอบต.
พลับพลา 

กองการศึกษาฯ 

            

7 อุดหนุนโรงเรียน สพฐ.โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

อุดหนุนโรงเรียนสพฐ.ในเขต
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบล
พลับพลา 6 แห่งๆละ 5,000 บาท 

30,000 โรงเรียนสพฐ. 
ในเขตรับผิด 
ชอบองค์การบริหารส่วน 
ต าบลพลับพลา 6 แห่ง 

กองการศึกษาฯ 

            

รวม 7  3,100,800               

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



- 20 - 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 

     3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
          3.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร 
ปศุสัตว์  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    

ด าเนินการโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ให้มีความรู้ เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม 
ฯลฯ 

10,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด 
            

2 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติราชนาร ี

ค่าด าเนินงานส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ค่าวัคซีนพร้อมวัสดุ
อุปกรณ ์ 

60,000 พื้นที่ อบต.
พลับพลา 

ส านักปลัด 

            

3 โครงการผ่าตัดท าหมันสุนขัและแมว  
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการผ่าตัดท า
หมันสุนัขและแมว เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าเวชภัณฑ์ยา ฯลฯ 

20,000 ต าบลพลับพลา ส านักปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. 02 



- 21 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
     3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
          3.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ค่าด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  จ านวน 18 
หมู่บ้าน หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท 

360,000 ม.1-ม.18 
ต าบลพลับพลา 

ส านักปลัด 

            

รวม 4  450,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



- 22 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
    3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
          3.4   แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
ม.ีค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการส่ง เสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 

100,000 อบรมที่ อบต.
พลับพลา  และ
ดูงานในพ้ืนท่ี  
ที่เหมาะสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 1  100,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



 
- 23 - 

 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
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 การพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

อบรมให้ความรู้ต่างๆได้แก ่ การส่งเสริมภาวะ
ผู้น าแก่สตรีในชุมชน  และพัฒนาสตรีในด้าน
ต่าง  ๆ  การส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่
บุคลากร/พนักงานท้องถิ่น  การให้ความรู้เพื่อ
การพัฒนาครอบครัวและแก่ประชาชนใน
พื้นที ่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาครอบครัว  ฯลฯ  

100,000 อบรมที่ อบต.
พลับพลา  และดู
งานในพ้ืนท่ี  
ที่เหมาะสม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 1  100,000               

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



- 24 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

    3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
         3.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 โครงการงานแข่งเรือประเพณ ี ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งเรือประเพณ ี
ต าบลพลับพลา ครั้งท่ี 20 ประจ าปี 2564 

150,000 บึงทุ่งน้อย  
หมู่ที ่2 

กองการศึกษาฯ             

2 โครงการงานฉลองอนุสาวรีย์ท้าว  สุรนารี
อ าเภอโชคชัย 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์
ท้าว  สุรนารีอ าเภอโชคชัย 

20,000 ลานอนุสาวรีย์ท้าว
สุรนารี อ าเภอโชค
ชัย 

กองการศึกษาฯ 

            

3 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ครั้งท่ี  21 ประจ าป ี2564 

100,000 สนามกีฬาอบต.
พลับพลา 

กองการศึกษาฯ             

รวม 3  270,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



-25 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

    3.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึงและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
          3.7  แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์) 

จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสท์ี่
แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 

48,000 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย)ุ 

จ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 

15,865,200 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ (โครงการสนับสนุน
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือผู้ทุพพลภาพ) 

จ่ายสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด 

3,492,000 อบต.พลับพลา  กองสวัสดิการ
สังคม             

รวม 3  19,405,200               

   

  4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
         4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 ปักแนวเขตที่สาธารณะ  เป็นค่าธรรมเนียม  รังวัดที่สาธารณะ  30,000 พื้นที่  
ต.พลับพลา 

ส านักปลัด 
 

            

รวม 1  30,000               

แบบ ผด. 02 



- 26 – 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

  4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
         4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการคัด
แยกขยะมูลฝอยในชุมชน รณรงค์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาขยะมูล
ฝอย และเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย 

30,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด 

            

รวม 1  30,000               

แบบ ผด. 02 



- 27 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
         4.3  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
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 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
(โครงการปลูกป่าชุมชน) 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ เช่น โครงการปลูก
หญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ ฯลฯ 

20,000 พื้นที่ต าบล
พลับพลา 

ส านักปลัด 

            

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

10,000 พื้นที่ต าบล
พลับพลา 

ส านักปลัด 

            

3 โครงการคลองสวยน้ าใส  คนไทยมี
ความสุข 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคลองสวยน้ าใส  คนไทยมี
ความสุข 

10,000 พื้นที่ต าบล
พลับพลา 

ส านักปลัด    
 

        

4 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์
พระราชา 

ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 
(Groundwater Bank) ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา 
ขนาดกว้าง 1x1เมตร ลึก 1.2-1.5 เมตร 

10,000 พื้นที่ต าบล
พลับพลา 

ส านักปลัด 

            

รวม 4  50,000               

 
 

แบบ ผด. 02 



- 28 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
    5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
         5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
ม.ีค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงาน
จ้าง  

150,000 อบรมที่ อบต.
พลับพลา และดู
งานในพ้ืนท่ีที่
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็นค่าบ ารุงรักษาและจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์
คอมพิวเตอร ์ ค่าบริการระบบการเชื่อม
อินเตอร์เน็ต ค่าบันทึก ข้อมูล 
ค่าจัดท าเว็ปไซต ์ ค่าดูแลเว็ปไซต์ 

20,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด 

            

3 โครงการพัฒนาการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง  ๆ  เช่น  การจัดท าตู้รับเรื่องราวร้อง
ทุกข ์  ร้องเรียนประจ าหมู่บ้าน  จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์/บอร์ดประชาสัมพันธ์ตาม
ความเหมาะสม 

10,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด 

            

 

แบบ ผด. 02 



- 29 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

    5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
         5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
ม.ีค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

4 โครงการประชาคมเพื่อจัดท า/ทบทวน/
เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น  

การด าเนินโครงการประชาคม เพื่อจัดท า/
ทบทวน/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน
แบบบูรณาการในระดับต่างๆ  

18,000  พื้นที่ ต.พลับพลา ส านักปลัด 

            

5 ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการด้านคุณภาพการให้บริการ 

เป็นค่าจ้างท่ีปรึกษา โครงการประเมินผล
การปฏิบัติราชการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 

18,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด 

            

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เป็นค่าจัดกิจกรรม จัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์
ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ร่วมงานรัฐพิธีต่างๆ 

10,000 ต าบลพลับพลา ส านักปลัด 

            

7 โครงการ งานพระราชพิธี รัฐพิธีการที่เป็น
วันส าคัญทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช 
วันเฉลิมพระชนพรรษา และอื่นๆ 

เป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้และพวงมาลาส าหรับพิธีการวัน
ส าคัญต่างๆ  

10,000 ต าบลพลับพลา ส านักปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. 02 



- 30 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
    5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
         5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
ม.ีค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

8 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้ง
ซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

100,000 ต าบล
พลับพลา 

ส านักปลัด             

9 อุดหนุน อปท.ตามโครงการ  ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอโชคชัย 
จังหวัดนครราชสีมา 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมาให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย 

11,000 
 
 
 
 

อ าเภอโชคชัย ส านักปลัด 

            

10 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง ท าสี 
ปะผุ/เปลี่ยนถังบรรจุน้ าของรถบรรทุก
น้ าเอนกประสงค์ เลขทะเบียน ผพ 
2318 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 
003-54-001 

เป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุง ท าสี 
ปะผุ/เปลี่ยนถังบรรจุน้ าของรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ เลขทะเบียน ผพ 2318 
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 003-54-001 
จ านวน 1 คัน 

100,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด 

            

11 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง ท าสี 
ปะผุ รถบรรทุกขยะมูลฝอย เลข
ทะเบียน 85-3958 นครราชสีมา  
หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0003 

เป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุง ท าสี 
ปะผุ รถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน 85-
3958 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-
49-0003 จ านวน 1 คัน 

50,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด 

            

 

แบบ ผด. 02 



- 31 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
    5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
         5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
ม.ีค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

12 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง ท าสี 
ปะผุ รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน 
กต-9214 นครราชสีมา หมายเลข
ครุภัณฑ์ 001-46-0001 

เป็นค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาและปรับปรุง ท าสี 
ปะผุ รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กต-9214 
นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-46-
0001 จ านวน 1 คัน 

30,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด 

            

13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีและออกให้บริการรับช าระภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีและออกให้บริการรับช าระ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

10,000 อบต.พลับพลา กองคลัง 

            

รวม 13  537,000               

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



- 32 - 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
         5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที ่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
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 กิจกรรมและโครงการปกปอ้ง
สถาบันส าคัญของชาต ิ

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมและโครงการ
ปกป้องสถาบันส าคัญของชาต ิ

10,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

2 จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น 

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ปรองดอง
สมานฉันท์ระดับท้องถิ่น 

10,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

รวม 2  20,000               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 



 
 
 
 
 
 

 
แบบ  ผด. 02/1 



- 33 - 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
         1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 
บาน  

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 3 ตู้ละๆ 
5,700 บาท 

17,100 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

2 ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน  จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 
ตู้ 

4,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

3 ค่าจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ จ านวน 1 หลัง 25,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

4 ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพ
เดียม)  

จัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) จ านวน 2 ตัว 14,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

5 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนวมส านักงาน  จัดซื้อเก้าอ้ีนวมส านักงาน จ านวน 1 ตัว 3,000 อบต.พลับพลา กองคลัง             

6 ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน  จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน จ านวน 1 ตู้ 4,0000 อบต.พลับพลา กองคลัง             

รวม 6  67,100 - -             

 
 

 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



- 34 - 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
         1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

1 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีนวมส านักงาน  จัดซื้อเก้าอ้ีนวมส านักงาน จ านวน 1 ตัว 3,000 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร  จัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว 6,000 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 2  9,000               

 

2.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์  จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน 

43,500 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

รวม 1  43,500               

 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



- 35 - 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 
3.  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
             3.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
ม.ิย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

1 ค่าจัดซื้อเลื่อยไฟฟ้า จัดซื้อเลื่อยไฟฟ้า ขนาด 16 นิ้ว 1,600 วัตต์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

5,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

รวม 1  5,000               

 

4.  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
 4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 ค่าจัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกาย 
บ้านพลับพลา หมู่ที่ 1 

เป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องออกก าลังกายพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 5 ชุด 

100,000 บ้านพลับพลา  
หมู่ที่ 1 

กองการศึกษาฯ             

รวม 1  100,000               

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



- 36 - 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
 

5.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
         5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 3 เครื่องๆละ 22,000 บาท 

66,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network แบบท่ี 2 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบท่ี 2 จ านวน 1 เครื่อง 

26,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

3 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาว
ด า ชนิด Network แบบท่ี 1 จ านวน 1 
เครื่อง 

8,900 อบต.พลับพลา ส านักปลัด 

            

4 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800 AV 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 AV 
จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท 

7,500 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

5 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวด า หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 
จ านวน 2 เครื่อง 

17,800 อบต.พลับพลา กองคลัง 

            

รวม 5  126,200               

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02/1 



- 37 - 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
5.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
         5.2  แผนงานการศึกษา 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส านักงานประมวลผล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส านักงาน
ประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ             

2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction 
แบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉดี
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 

7,500 อบต.พลับพลา กองการศึกษาฯ 

            

รวม 2  29,500               

 

5.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
         5.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction 
แบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction แบบฉดี
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 

7,500 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการ
สังคม             

2 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 1 เคร่ือง 

2,500 อบต.พลับพลา กองสวัสดิการ
สังคม 

            

รวม 2  10,000               

แบบ ผด. 02/1 



- 38 - 
 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา 
5.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
         5.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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

1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
หรือ LED สี 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED 
สี จ านวน 1 เคร่ือง 

15,000 อบต.พลับพลา กองช่าง             

รวม 1  15,000               

 

6.  ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
             6.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบปร ะมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 
2565 

พ.ศ.2566 

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 ค่าจัดซื้ออินเวอร์เตอร์แปลงไฟ จัดซื้ออินเวอร์เตอร์แปลงไฟ 24 V 3,000 W 
24 V to 220 V จ านวน 1 เครื่อง 

5,000 อบต.พลับพลา ส านักปลัด             

รวม 1  5,000               

รวมท้ังสิ้น จ านวน  22  รายการ 410,300               

 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. 02/1 



 


