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แบบ ผด.01 

 
 
 
 
     

  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
1.บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

  สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
          อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  และการปรับปรุง 
          บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
    
 

 
1 
 
 

 
0.75 

 
400,000 

 
61.54 

 
กองช่าง 

รวม 1 0.75 400,000 1.54  
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
    2.2  แนวทางการพัฒนา   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ
    2.3  แนวทางการพัฒนา   สง่เสรมิอาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชน ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน 
 
 

 
1 
1 

 
0.75 
0.75 

 

 
50,000 
30,000 

 
0.19 
0.12 

 
สวัสดิการ 
สวัสดิการ 

รวม 2 1.50 80,000 0.31  
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แบบ ผด.01 

 
 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

  สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
          อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    3.1  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
    3.2  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคณุภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อย 
                                      โอกาส และผู้ตดิเช้ือ HIV และจัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    3.3  แนวทางการพัฒนา    การสนับสนุนการส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสรมิ 
                                     กีฬานานาชาต ิ
    3.4   แนวทางการพัฒนา    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  ลดอุบัติเหตุทางบก ทางน้ำ 
    3.5   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุม 
                                      โรคติดต่อ โรคระบาด โรคไม่ตดิต่อ การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 
    3.6   แนวทางการพัฒนา   การป้องกันและแกไ้ขการแพรร่ะบาดปัญหายาเสพติด 
 
    3.7   แนวทางการพัฒนา   รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคณุธรรม  จริยธรรม  แก่ประชาชน 
                                     ในท้องถิ่น 
    3.8   แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนจัดกจิกรรมวันสำคญัของไทย  กิจกรรมด้านพุทธศาสนา  
                                     วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

 
28 
6 
 

1 
 

4 
9 
 

2 
 
- 
 

15 

 
21.05 
4.51 

 
0.75 

 
3.01 
6.77 

 
1.50 

 
- 
 

11.28 

 
17,442,815 

440,000 
 

350,000 
 

110,000 
1,300,000 

 
30,000 

 
- 
 

1,290,000 

 
67.07 
1.69 

 
1.35 

 
0.42 
5.00 

 
0.11 

 
- 
 

4.96 
 
 

ศึกษา,รร,
ศพด. 

สวัสดิการ 
 

ช่าง 
 

งานป้องกัน 
สำนักปลัดฯ
สาธารณสุขฯ 
สำนักปลัด, 
สวัสดิการ 

- 
 

สำนักปลัดฯ 
กองศึกษา 

 

รวม 65 48.87 20,962,815 80.60  
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แบบ ผด.01 

  
 

 
   ส่วนที่  2  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรม/งบประมาณ 

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

  จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
          อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

4.  ยุทธศาสตร์    การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ันยืน 
   4.1   แนวทางการพัฒนา    การจัดการสิ่งแวดล้อมแลละมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
   4.3   แนวทางการพัฒนา    การจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสยี  ในชุมชนและทอ้งถิน่  
 

 
1 
3 

 
0.75 
2.26 

 
50,000 

230,000 
 

 
0.19 
0.89 

 
สาธารณสุขฯ 
สาธารณสุขฯ 

รวม 4 3.01 280,000 1.08  
5. ยุทธศาสตร์    การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    5.1  แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
    
    5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความรูเ้หมาะสมสอดคล้อง (บัญชีครุภณัฑ์) 

 
9 

 
52 

 
6.77 

 
39.10 

 
1,530,000 

 
2,754,800 

 
5.88 

 
10.59 

 
สำนักฯ,คลัง 
ป้องกัน,ช่าง 
สป,คลัง, 
สธ.,ศก., 
ศธ, ช่าง 
ร.ร.,สพด. 

 
รวม 61 45.87 4,284,800 16.47  

รวมท้ังสิ้น 133 100 26,007,615 100  
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แบบ ผด.02 

 
 
 

2. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
          อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  และการปรับปรุง  บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
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. 
 
โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.
ส.ล. ชุมชนทหาร ป.พนั 103 
เชื่อมกับชุมชนทหาร ร.3พัน 2 
 
เทศบัญญตัิ 66 หน้า 182 
 
 

 
เพื่อจ่ายค่ากอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 129.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นทีร่วมไมน่้อย
กว่า 516.00 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
จำนวน 1 ป้าย 
 
  
 

 
400,000 

 
ชุมชนทหาร 
ป.พัน 103 

 
กองช่าง 

    

  

   

      

รวม 400,000  
รวมท้ังสิ้น 400,000  



~ ๙ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
2. ยุทธศาสตร์  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

2.2  แนวทางการพัฒนา   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
  

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
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. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
เทศบัญญตัิ 66 หน้า 167 

จัดอบรมประชาชนในเขตเทศบาล
ตามหลักการของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

50,000 เทศบาล 
ตำบล 

หนองไผ่ล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สงัคม 

            

รวม 50,000  
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แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 

 
  จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
 

2. ยทุธศาสตร์  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
2.3  แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาสินค้าชุมชน ตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน 

 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการส่งเสริม  และเพิ่มทักษะ
อาชีพของครัวเรือนและกลุม่อาชีพ 
 
 เทศบัญญัติ 66 หนา้ 167 

สง่เสรมิการประกอบอาชีพตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ส่งเสริมและเพิ่มขดีความสามารถ
ด้านการแข่งขัน / เศรษฐกิจ จัดหา
อุปกรณ์ในการส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ   
จำนวน 1 รุ่น 
 

30,000 เทศบาล 
ตำบล 

หนองไผ่ล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

                

รวม 30,000  
รวมทั้งสิ้น 80,000  
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แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.1   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาส่งเสริมการศกึษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอยีดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนนิการ 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. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
โครงการอาหารกลางวัน 
เทศบัญญตัิ 66 หน้า 134 

1.2เพื่อจา่ยเป็นคา่อาหาร 
กลางวันสำหรับเด็ก ใน 
อัตรามื้อละ 21 บาท 
(245วัน) 

411,600 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก             

2 คา่จดัการเรียนการสอน 
(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เทศบัญญตัิ 66 หน้า 137 

10.เพือ่การผลิตและ
จัดหา สื่อการสอนวัสดุ
การศึกษา ของเล่นเสริม
ปัญญาตา่ง ๆ  

136,000 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก             

3. โครงการเรียนศึกษาเรียนรู้
นอกสถานท่ี 
เทศบัญญตั ิ66 หนา้ 137 

11 เพือ่จ่ายค่ากิจกรรม
เรียนรู้นอกสถานท่ีของ
นักเรียน ค่าเข้าชมงานฯ 

30,000 ศูนย์พฒันา
เดก็เลก็ 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก             

4. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน  
เทศบัญญตัิ 66 หน้า 147 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้
โรงเรียนทหารอากาศ
บำรุง ร.ร.ในเขตเทศบาล
ในอัตรามื้อละ 21 บาท 

571,200 โรงเรียน
ทหารอากาศ

บำรุง 

กองการศึกษา             

รวม 1,148,800  



~ ๑๒ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.1   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนนิการ 

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. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
โครงการอาหารกลางวัน 
 
เทศบัญญตัิ หน้า 134 

1.1 ค่าอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนระดบัช้ัน
อนุบาล ปีท่ี 1 – ช้ันประถม 
ศกึษาปีท่ี 6 ในอัตรามื้อ
ละ 21บาท (200วัน)  

3,267,600 โรงเรียน
โยธนินุกูล 

กอง
การศึกษา 

            

6. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา
โรงเรียนโยธินนุกูล 
เทศบัญญตัิ  หน้า 134 

2.2เพื่อจัดการปรับปรุงและ 
พัฒนาหลักสตูรให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาวะปัจจุบันตลอดเวลา 

20,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

7. โครงการส่งเสรมิศักยภาพ
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรยีน 
เทศบัญญตัิ  หน้า 127 

2.2 เพือ่จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนทัง้ระบบADSL เป็น
เงิน 9,600 บาท แลระบบ 
Wifi เป็นเงิน 7,200 บาท  

16,800 โรงเรียน
โยธินนกุูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 3,304,400  



~ ๑๓ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคณุภาพชีวติที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
3.1   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาส่งเสริมการศกึษา 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

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. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนโยธินนุกูล 
เทศบัญญตัิ  หน้า 134 

2.3 เพื่อจดัซื้อหนังสือ
ห้องสมุดและวัสดุอื่น ๆ 
สำหรับพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนโยธินนุกูล 

100,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกลู 

            

9. โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ใน
โรงเรียน 
เทศบัญญตัิ  หน้า 134 

2.4 เพื่อใช้จ่ายในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

50,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

10. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
โรงเรียนโยธินนุกูล 
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 135 

2.6 เพือ่การจัดอบรมให้
ความรู้  ศึกษาดูงานและ
คา่ลงทะเบียนเข้าร่วมพัฒนา
ประสิทธิภาพสำหรับครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา 

200,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 350,000  



~ ๑๔ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 

    
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.1   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนว่ย

ดำเนินการ 

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. 

11. โครงการรณรงค์ปอ้งกันยา 
เสพติดใสถานศึกษา 
เทศบัญญตั ิ หนา้ 135 

2.6 เพื่อจดักิจกรรมการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ของโรงเรียนโยธนินุกูล 

15,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

12. โครงการจ้างเหมาครูสอนและ
วิทยากรพิเศษและพี่เลีย้งอนุบาล 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 135 

2.7 เพือ่จ้างเหมาครูสอนและ
วิทยากรพิเศษ ด้านการจัดการ
เรียนการสอนท่ีขาดแคลน 8  
อัตรา ๆ ละ 15,000 บาท  
เป็นเงิน 1,440,000 บาท  
จ้างเหมาพี่เลี้ยงนักเรยีนอนุบาล 
จำนวน 10 อัตรา ๆ ละ 8,450 
บาท เป็นเงิน 1,014,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,454,000  บาท 

2,454,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

13. โครงการจ้างเหมาบริการงานทำ
ความสะอาดและรักษาความ
ปลอดภัย 
เทศบัญญตัิ หน้า 135 

2.8 เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก 5 คน ดูแลทำ
ความสะอาดอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ยามดูแลความปลอดภัย 

750,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 3,219,000  



~ ๑๕ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข 
3.1   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หน่วย

ดำเนินการ 
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. โครงการส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาท้องถิน่ 
คา่ปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 
เทศบัญญตั ิ หน้า 135 

3. เพื่อจ่ายคา่ปจัจัยพื้นฐานสำหรบั 
นักเรียนยากจน สำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจดัการศึกษาท้องถิ่น
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนโยธินนกุูล 

100,000 โรงเรียน
โยธินนุกลู 

โรงเรียน
โยธินนุกลู 

    
 

        

15. โครงการจดัการเรียนการ
สอน (รายหัว) 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 136 

4.1 เพื่อจ่ายค่าจดัการเรียนการสอน
(รายหัว) สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

2,546,100 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

16. โครงการสนบัสนุนคา่
หนงัสือเรียน 
เทศบัญญตัิ  หน้า 136 
 

4.2 เพื่อจ่ายค่าหนังสอืเรียน สำหรับ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

761,755 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธนินุกูล 

            

รวม 3,407,855  



~ ๑๖ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.1   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาส่งเสรมิการศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

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. 

17. โครงการสนับสนุนคา่อุปกรณ ์
การเรยีน 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 136 

4.3 เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

391,160 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

18. โครงการสนับสนุนคา่เครื่องแบบ
นักเรียน 
 
 เทศบัญญัต ิ หน้า 136 

4.4 เพื่อจ่ายสำหรับสนับสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

410,170 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

19. โครงการสนับสนุนคา่กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 136 

4.5 เพื่อจา่ยสำหรับสนบัสนุนการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

641,430 โรงเรียน
โยธินนุกลู 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 1,442,760  
         



~ ๑๗ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.1   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

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. 

20. โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 136 

6. เพือ่ใช้จ่ายนำนักเรยีน คร ู
และบุคลากรทางการศึกษา  
ที่เกีย่วข้อง เดนิทางไกลเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  

400,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 
และ 
ค่ายลูกเสือฯ 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

21. โครงการแข่งขนักีฬานักเรยีน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 136 
 

7. เพื่อใช้จ่ายการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เกี่ยวข้อง 

300,000 
 

จังหวัดที่เป็น
ภาพในระดับ 
ประเทศ 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 
 
 
 

    
 
 
 

 

        

22. โครงการสง่เสริมการเรยีนรู้ของ
นักเรียน 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 136 

8. เพือ่ใช้จ่ายค่าส่งเสรมิการ
เรียนรู้ของนักเรียนในการเข้า
ค่ายนักเรียน  คณติศาสตร ์
ค่ายวิทยาศาสตร์  ภาษา 
ต่างประเทศ การศึกษา 
แหล่งเรียนรู้ การประกวด
และการแข่งขัน ฯลฯ 

500,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 
และ 
ณ ทีแ่ข่งขนั 
 

โรงเรียน
โยธินนุกลู 

            

รวม 1,200,000  
 



~ ๑๘ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
3.1   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาส่งเสริมการศกึษา 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

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. 

23. โครงการวันสำคัญของไทย 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 137 

10. เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าวสัดุ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับวันสำคญัของไทย  
ทั้งรัฐพิธ ีราชประเพณี และ
ประเพณีทางศาสนา ฯลฯ  

20,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน 
โยธนินุกูล 

            

24. โครงการอบรมและประชุม/
สมัมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 137 

11. เพือ่จ่ายค่าอบรม/สัมมา 
ค่าอบรม  เบี้ยประชุม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ อาหาร ที่พัก 
ค่าตอบวิทยากรและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา ฯ 

50,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

25. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
เทศบัญญตัิ  หน้า 145 

เพื่อจ่ายค่าโครงการก่อสร้าง
รั้วมาตรฐานแบบทึบ(ฐานราก
ตอกเข็ม)โรงเรียนโยธินนุกูล 

900,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 970,000  
 



~ ๑๙ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.1   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

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. 

26. โครงการก่อสร้างสนามฟตุ
ซอลหญ้าเทียม 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 145 

เพื่อจ่ายค่ากอ่สร้างสนามหญ้า
เทียมโรงเรียนโยธินนุกูล ขนาด
กว้าง 17.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
สนามและโคมไฟส่องสว่าง 

2,000,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

27. โครงการปรับปรุงเวท ี
พร้อมฉากหลังอาคาร
อเนกประสงค์ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 146 

เพื่อจ่ายค่าโครงการปรบัปรุง 
เวทีพร้อมฉากหลังอาคาร
อเนกประสงค์เฉลมิพระเกียรติ 
โรงเรียนโยธินนุกูล งานรื้อถอนทำ
ความสะอาด งานซ่อมแซมพื้นเวที
พร้อมทาสี งานปรับปรุงฉากหลัง
เวที งานดวงโคมไฟ LED 

300,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

28. โครงการปรับปรุงอาคาร 
โรงอาหาร 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 146 

เพือ่จ่ายค่าปรับปรุงอาคารโรง
อาหารโรงเรียนโยธินนุกูล ประตู
โครงเคร่าเหล็กกล่อง กรุด้วยลวด
ตาข่ายกันนก  

100,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน 
โยธนินุกูล 

            

รวม 2,400,000  
รวมทัง้สิ้น 17,442,815  

 



~ ๒๐ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    3.2  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV และจัดใหม้ีและเพ่ิมศักยภาพศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้าน
ยาเสพตดิและการแขง่ขันกีฬา
ประชาชน 
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 165 
 

จัดแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพ
ติด  เพื่อสร้างความสามัคคี
ระหว่างชุมชนและส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมได้ออกกำลัง
กายและมีความสมัพันธ์อันดีต่อกัน 
จำนวน 29 ชุมชน   

50,000 เทศบาล
ตำบล 

หนองไผ่ล้อม 

กอง
สวสัดิการ

สังคม 
      

 

  

      

2. โครงการจดัประชุมผู้นำชุมชน  
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 165 
 

เพื่ อจัดประชุมผู้นำชุมชนของ
เท ศ บ าลต ำบ ลห น อ งไผ่ ล้ อ ม  
จำนวน  29  ชุมชน  โดยการจัด
ป ระ ชุ ม เป็ น ป ระจ ำทุ ก เดื อ น 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม ฯลฯ 

30,000 เทศบาล
ตำบล 

หนองไผ่ล้อม 

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 

 

     

      

รวม 80,000  
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
    3.2  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV และจัดใหม้ีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
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. 
3. โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผน

ชุมชน 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 165 

เพื่อจัดการประชาคมเพือ่จัดทำ
แผนชุมชน โดยจดัให้มีการออก
บริเวณนอกสถานท่ีไปยังชุมชน
และกลุม่ตา่ง ๆ การจัดสถานที ่
แผ่นป้าย เครื่องเสียงเผยแพร่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ วัสดุ อาหาร
ว่างเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ฯลฯ  

10,000 เทศบาล
ตำบล 

หนองไผ่ล้อม 

กอง
สวสัดิการ

สงัคม 
 

 

  

 

       

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาให้
ความรู้และทัศนศึกษาดูงาน 
แก่บุคลากร ผู้นำชุมชนตำบล 
หนองไผ่ล้อม 
 
  
เทศบญัญตั ิ หน้า 166 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ผู้นำชุมชนและศึกษาดูงานแก่ผู้นำ
ชุมชน และคณะกรรมการชุมชน
กลุ่มอื่นๆ ในชุมชน จ่ายเป็นค่า
สมนาคณุวทิยากร ค่าพาหนะ คา่ที่
พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
รวมตลอดถึงคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

100,000 เทศบาล
ตำบล 

หนองไผ่ล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สงัคม 

      

 

     

รวม 110,000  
 



~ ๒๒ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    3.2  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV และจดัให้มแีละเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการพัฒนาสตรีและครอบครวั  
 

เทศบัญญตั ิ หน้า 167 

เพื่อจดัฝึกอบรม จัดกิจกรรมให้
ความรู้ทีเ่กี่ยวกับสตรี สถาบัน
ครอบครัวในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรี  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าจ้างเหมารถยนต ์
และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  
ค่าสมนาคณุในการดูงาน ฯลฯ 

50,000 ตำบล 
หนองไผ่ล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สงัคม 

   

 

        

6. โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ
ตำบลหนองไผ่ล้อม   
 
เทศบัญญตั ิ หนา้ 168 

เพือ่จัดอบรมให้ความรู้แกผู่้สูงอายุ
ตำบลหนองไผ่ล้อม  ส่งเสริมการ
ออกกำลังกาย กิจกรรมด้าน
สุขภาพ กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
โภชนาการ กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา กิจกรรมนันทนาการ ฯลฯ  

200,000 ตำบล 
หนองไผ่ล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สงัคม 
   

 

        

รวม 250,000  
รวมทัง้สิ้น 440,000  

 



~ ๒๓ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติทีดี่และอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข 
      3.3   แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกฬีา กีฬาแหง่ชาติ และการสนับสนนุส่งเสริมกีฬาแห่งชาติ 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
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. โครงการก่อสร้างลาน

อเนกประสงค์พร้อมเครื่องเล่น 
ชุมชนทหาร ร.3 พัน 2 
 
เทศบัญญตั ิ หนา้ 183 

ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อม
เครื่องเล่น ชุมชนทหาร ร.3 พัน 2 
ลาน ค.ส.ล. กว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 180.00 
ตารางเมตร พร้อมเครื่องเล่น 
จำนวน 6 ชนิด 
 
 

350,000 ชุมชนทหาร 
ร.3 พัน 2 

กองช่าง 

    

  

   

      

รวมท้ังสิ้น 350,000  

 



~ ๒๔ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     3.4  แนวทางการพัฒนา   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลดอุบัติเหตุทางบก ทางน้ำ 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนนิการ 
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. โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 
 
เทศบญัญตัิ หนา้ 118 

เพือ่จัดการฝึกซ้อมแผนดา้นป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั เป็นการเตรียม
ความพร้อมและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานอ่ืนๆ จ่ายตามโครงการฯ 
เชน่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ฯลฯ 

20,000 เทศบาตำบล 
หนองไผ่ลอ้ม 

งานป้องกัน
และรักษา
ความสงบ 

            

2. โครงการฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธภิาพด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
เทศบัญญตัิ หนา้ 118 

เพือ่จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ เพิ่มพูนทักษะ
และประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จ่าย
ตามโครงการฯ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า
วิทยากรฯลฯ 

50,000 เทศบาตำบล 
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และรักษา
ความสงบ 

            

3. โครงการรณรงค์สรา้งความ
ปลอดภัยในการขับขีย่วดยาน
ในเขตชุมชนและสถานศกึษา 
เทศบัญญตัิ หนา้ 118 

เพื่อจัดอบรม รณรงค์ให้ความรู้ ในการ
ขับขีย่วดยานในเขตชุมชน และ
สถานศึกษา ค่าวิทยากร วสัดุอุปกรณ์
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะฯลฯ 

20,000 เทศบาตำบล 
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และรักษา
ความสงบ 

            

4. โครงการลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 
เทศบัญญตัิ หน้า 119 

สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์  

20,000 เทศบาตำบล 
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และรักษา
ความสงบ 

            

รวมท้ังสิ้น 110,000  
 



~ ๒๕ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยทุธศาสตร์    สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
     3.5   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคไม่ตดิต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนว่ย 
ดำเนินการ 

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. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ  
สยามบรมราชกมุาร ี
เทศบญัญตั ิ หนา้ 96 

เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้ จัด
นิทรรศการ ดำเนินการสำรวจ
และจัดทำฐานข้อมลูทรัพยากร
ท้องถิน่ท้ังด้านกายภาพ ชีวภาพ 
วัฒนธรรมภมูิปัญญาเพื่อรักษา
และอนรุักษ์ทรัพยากรท้องถิน่ 
 

20,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 20,000  

 



~ ๒๖ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์    สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติทีดี่และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     3.5   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการควบคมุป้องกัน 
โรคไขเ้ลือดออก 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 152 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และการ
รณรงค ์ประชาสมัพันธ์  เป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม   
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสด ุ
อุปกรณ์ในการจดัอบรม 

100,000 เทศบาลตำบล  
หนองไผ่ล้อม 
ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

3. โครงการควบคมุ 
โรคขาดสารไอโอดนี 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 152 

เพื่อจัดอบรมใหค้วามรู้และการ
รณรงค ์ประชาสมัพันธ์  เป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม   
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสด ุ
อุปกรณ์ในการจดัอบรม 

260,000 เทศบาลตำบล  
หนองไผ่ล้อม 
ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

4.. โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ  
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 153 

เพือ่จัดอบรมให้ความรู้และการ
รณรงค ์ประชาสมัพันธ์  เป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม   
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสด ุ
อุปกรณ์ในการจดัอบรม 

100,000 เทศบาลตำบล  
หนองไผ่ล้อม 
ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 460,000  

 



~ ๒๗ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์    สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
     3.5   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาด้านสาธารณสุข การสรา้งสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
 

 
 
ลำดับ 

ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมนำไปสู่
สุขภาพดีและส่งเสริมพฤติกรรม
การป้องกันโรคตดิต่อทาง
เพศสมัพันธ์ 
เทศบัญญตัิ  หน้า 154 

เพื่ออบรมให้ความรู้ การป้องกัน
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ์ เป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม   
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสด ุ
อุปกรณ์ในการจดัอบรม 

20,000 เทศบาลตำบล  
หนองไผ่ล้อม 
ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

6. โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 155 

เพือ่อบรมและรณรงค์ให้
ประชาชนให้มีความรู้ในการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการกัก
สัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ ฯลฯ 

70,000 เทศบาลตำบล  
หนองไผ่ล้อม 
ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

7. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 155 

เพือ่อบรมใหค้วามรู้และการ
รณรงคป์ระชาสัมพันธ์  เป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม   
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสด ุ
ค่าจัดทำเอกสารเผยแพร่ ฯลฯ 

100,000 เทศบาลตำบล  
หนองไผ่ล้อม 

ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 190,000  
    



~ ๒๘ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์    สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     3.5   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาด้านสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด โรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการอาหารปลอดภัย 
 
 
เทศบัญญตั ิ หน้า 155 

เพือ่ให้ความรู้ผูป้ระกอบการและ
ผู้สัมผสัอาหาร ,เครือข่าย
อาสาสมัครอาหารปลอดภัยที่
เข้าร่วมโครงการ ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ในการจัดอบรม ฯลฯ 

50,000 เทศบาลตำบล  
หนองไผ่ลอ้ม 
ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

9. 
 

โครงการพระราชดำร ิ
ด้านสาธารณสุข 
 
เทศบัญญตั ิ หน้า 159 

เพือ่อุดหนนุโครงการตามแนว
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
ชุมชนละ 20,000 บาท 
จำนวน 29 ชุมชน เพื่อดำเนิน
โครงการตามแนวพระราชดำริ
ดา้นสาธารณสุข 

580,000 เทศบาลตำบล  
หนองไผ่ล้อม 
ม1,2,7 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 630,000  
รวมท้ังสิ้น 1,300,000  

 



~ ๒๙ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์    สรา้งสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3.6   แนวทางการพัฒนา   การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการจดักิจกรรมรณรงค์
เกี่ยวกับยาเสพติด 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 92 

จัดรณรงค์  ฝึกอบรม ให้ความรู้จัด
นิทรรศการให้ความรู้แก่เยาวชน
และประชาชน   จัดกิจกรรมให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
 
 

20,000 ทต.หนองไผ่ล้อม 
ม.1,2,7 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 20,000  
 

 
 
 



~ ๓๐ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์    สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติที่ดีและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 

3.6   แนวทางการพัฒนา   การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนว่ย 
ดำเนนิการ 

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. 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 
 
 เทศบัญญัติ  หน้า 166 
 
 
 

จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี  และส่งเสรมิการ
ฝกึอบรมอาชีพให้กับผู้ทีเ่กีย่วข้อง
กับยาเสพตดิ  ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนหรือจัดกิจกรรมเกีย่วกบั
การให้ความรูเ้กี่ยวกับยาเสพตดิ 
ฯลฯ  จำนวน 1 รุ่น (อุดหนุน
งบประมาณให้อำเภอเมือง
นครราชสมีา) 
 

10,000 ตำบล 
หนองไผ่ล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวม 10,000  
รวมท้ังสิ้น 30,000  

 

 
 

 



~ ๓๑ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    3.8   แนวทางการพัฒนา  สนับสนนุส่งเสริมให้ประชาชนจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย กจิกรรมดา้นพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการจดักิจกรรม
เทิดพระเกยีรต ิวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็ 
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว   28 กรกฎาคม 
 เทศบัญญัติ  หน้า 92 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อให้
ป ระชาชน  พนั ก งาน เทศบาล 
ภาครัฐ  และภาคเอกชน  และ
ห น่ วย งาน ต่ า ง  ๆ  ได้ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมเทิดพระเกยีรติ  และ 
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

100,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

       

 

    

2. โครงการจดังานวันสำคญัของชาต ิ
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 93 

จัดซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดบั 
พระบรมฉายาลักษณ์  ตรา
สัญลักษณ์ และวัสดุอุปกรณฯ์  

100,000 ทต. 
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

       
 

    

3. โครงการจดังานวนัคล้ายวัน 
พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ 5ธันวาคม 
เทศบัญญตัิ  หน้า 93 

จัดจัดงานวันคล้ายวันพระราช
สมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร,วันพ่อ
แห่งชาติ วันชาติ  ได้แก่ การวาง
พานพุ่มเงิน – พุ่มทอง  การถวาย
พระพร  มอบโล่ให้พ่อดีเด่น ฯลฯ 

100,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

       

 

    

รวม 300,000  
 
 



~ ๓๒ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
    3.8   แนวทางการพฒันา  สนับสนนุส่งเสรมิให้ประชาชนจัดกิจกรรมวนัสำคัญของไทย กิจกรรมด้านพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการจดังานวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็ 
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว   28 กรกฎาคม 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 93 

กิจกรรมวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง 
การถวายพระพร วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  เพื่อให้ประชาชน 
พนักงานเทศบาล ภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
ไดแ้สดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

100,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

       

 

    

5. โครงการจดังานวันเฉลมิ 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระ 
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี    3 มิถุนายน 
 
 เทศบัญญัต ิหนา้ 94 

กิจกรรมวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง 
การถวายพระพร วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  เพื่อให้ประชาชน 
พนักงานเทศบาล ภาครัฐ  และ
ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

100,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 200,000  
 

 



~ ๓๓ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    3.8   แนวทางการพัฒนา  สนับสนนุสง่เสริมให้ประชาชนจัดกิจกรรมวันสำคัญของไทย กิจกรรมด้านพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
 

ลำดบั 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. 

6. โครงการจดักิจกรรม
เทดิพระเกยีรติ วันเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระ 
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ   
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 92 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อให้
ป ระชาชน  พนั ก งาน เทศบาล 
ภาครัฐ  และภาคเอกชน  และ
ห น่ วย งาน ต่ า ง  ๆ  ได้ เข้ า ร่ วม
กิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ และ 
แสดงความจงรักภักดตี่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์  

100,000  ทต. 
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

7. โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง  และวนัแม่แห่งชาต ิ
12 สิงหาคม 
 
 เทศบัญญัต ิ หน้า 94 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบรมราชชนน ี
พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 
ได้แก่ การวางพานพุ่มเงิน-พุม่ทอง  
การถวายพระพร การมอบโล ่
ให้แม่ดีเด่น ของทีร่ะลกึ ฯลฯ 

100,000  ทต. 
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

       

 

    

8. โครงการปกปอ้งสถาบันของชาต ิ
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 94 

จัดกิจกรรมและนิทรรศการ และ
อื่ น ๆ  ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ส ถ าบั น
พระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศท์ุกพระองค์ฯ 

50,000 ในเขต ทต.
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

       

 

    

รวม 250,000  
 
 



~ ๓๔ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยทุธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติทีดี่และอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
3.8   แผนงานการพัฒนา   สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนจัดกจิกรรมวันสำคัญของไทย กิจกรรมด้านพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

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. 

9. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 126 

เพื่อจัดในวันเสาร์สัปดาห์
ที ่2 ของเดือนมกราคม 
 โดยกำหนดใหจ้ัดกิจกรรม
เพื่อการสนัทนาการ 
นันทนาการ เช่น การละ 
เล่นเบ็ดเตล็ดจับฉลาก
ของขวัญ ของรางวัล  
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  

100,000 เทศบาล
ตำบล 

หนองไผ่ล้อม 

กอง 
การศึกษา 

            

10. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 170 

เพื่อจัดกิจกรรมประกวด
กระทง ผู้เข้าประกวดนาง
นพมาศ เป็น เงินรางวัล 
เงนิสนับสนุนขบวนแห่ 
ค่ า เ ช่ า เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง
คา่ตอบแทน ค่าอาหารวา่ง 
เครื่ องดื่ ม  ค่ าจ้ างเหมา
บริการ ค่าโฆษณาเผยแพร่ 
และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  

200,000 เทศบาล
ตำบล 

หนองไผ่ล้อม 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 300,000  

 
 



~ ๓๕ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่และอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
3.8   แผนงานการพัฒนา   สนับสนนุส่งเสริมให้ประชาชนจัดกจิกรรมวันสำคัญของไทย กิจกรรมด้านพุทธศาสนา วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอยีดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

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. 

11. โครงการจดังาน 
วันสงกรานต์และ 
วันผู้สูงอาย ุ
 
เทศบัญญตัิ หนา้ 170 

จัดกิจกรรมการรดน้ำดำหัว  
และการละเล่นพื้นบ้าน ค่า
ของขวัญของที่ระลึก อาหาร
เครื่องดื่มวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ 

100,000 บุ่งตาหลั่ว
ตอนล่าง 

เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง 
การศึกษา 

            

12. 
 

โครงการสัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันมาฆบูชา 
 
เทศบัญญตั ิหน้า 171 

เพื่ อจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
มาฆบูชา เป็นค่าดอกไม้ ธูป
เทียนค่าจัดสถานที่ค่าผูกผ้า
ประดับผ้า ค่าเครื่องเสียง 
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าเครื่องใช้จ่ายอื่น ๆ 

30,000 วัดบุ่ง กอง
การศึกษา 

            

รวม 130,000  
 
 



~ ๓๖ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่และอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 

3.8   แผนงานการพัฒนา   สนับสนนุส่งเสริมให้ประชาชนจัดกจิกรรมวันสำคัญของไทย กิจกรรมด้านพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่ไทย 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กจิกรรม รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

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. 

13. โครงการสัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันวิสาขบชูา 
 
เทศบัญญตั ิหน้า 170 

เพื่ อจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันม
วิสาขบูชา เป็นค่าดอกไม้ ธูป
เทียนค่าจัดสถานที่ค่าผูกผ้า
ประดับผ้า ค่าเครื่องเสียง 
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าเครื่องใช้จ่ายอื่นๆ 

30,000 สวนน้ำเฉลมิ
พระเกียรติ ร.๙ 
(บุง่ตาหลั่ว
ตอนล่าง) 
วัดบุ่ง 

กอง 
การศึกษา 

            

14. โครงการสัปดาหส์่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
 
เทศบัญญตัิ หน้า 171 

เพื่ อจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ ม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
วันอาสาฬหบู ชาและวัน
เ ข้ า พ ร ร ษ า  เ ป็ น ค่ า
ด อ ก ไม้  ธู ป เที ย น ค่ า จั ด
สถานที่ค่าผูกผ้าประดับผ้า 
ค่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าเครื่องใช้จ่ายอื่น ๆ 

30,000 สวนน้ำเฉลมิ
พระเกียรติ ร.๙ 
(บุ่งตาหลั่ว
ตอนล่าง) 
วัดบุ่ง 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 60,000  
 
 



~ ๓๗ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิน่  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่และอยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
3.8   แผนงานการพัฒนา   สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนจัดกจิกรรมวันสำคัญของไทย กจิกรรมด้านพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / 
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

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. 

15. โครงการเสรมิสร้าง
เอกลักษณ์ศลิปะและ
วัฒนธรรม ภูปญัญา
ท้องถิ่น 
 
เทศบัญญตั ิหน้า 172 

จั ด กิ จ ก รรม เส ริ ม ส ร้ า ง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดตั้ง
สภาวัฒนธรรมชุมชน เพื่อ
รั ก ษ าข น บ ธ ร รม เนี ย ม
ประเพณีและวัฒนธรรมภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ งถิ่ น ให้ เด็ ก 
เยาวชน และประชาชน 
 

50,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

กอง 
การศึกษา 

            

รวม 50,000  
รวมทั้งหมด 1,160,000  
รวมท้ังสิ้น 20,962,815  

 
 



~ ๓๘ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
  
 

 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
 

4.  ยุทธศาสตร์    การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุลอย่างย่ันยืน 
4.1   แนวทางการพัฒนา    การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
  

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/ กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนว่ย 
ดำเนินการ 

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. โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมมลพิษ 
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 154 

อบรมใหค้วามรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
และการควบคุมมลพิษ 

50,000 ทต.   
หนองไผ่ล้อม 

กองสาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 
 

            

รวม 50,000  

 
 
 

 



~ ๓๙ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
 

4.  ยุทธศาสตร์    การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุลอย่างย่ันยืน 
4.3   แนวทางการพัฒนา    การจัดขยะมลูฝอย สิ่งปฏิกลู น้ำเสยี  ในชุมชนและท้องถิน่  
 

ลำดบั 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการจดัการขยะ และทัศน
ศึกษาดงูาน 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 153 

-อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม
รณรงคด์า้นการจัดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยอยา่งถกูวิธแีละการ
ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย
และการทัศนศึกษาดูงาน 

150,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

2. โครงการจดัการคณุภาพน้ำอุปโภค
บริโภค 
เทศบัญญตัิ  หน้า 153 

-เก็บน้ำเพือ่ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคทาง
ห้องปฏิบัติการ 

50,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

3. โครงการจดัการน้ำเสีย 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 154 

-อบรมใหค้วามรู้แกป่ระชาชนใน
พืน้ท่ีเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย 

30,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 230,000  
รวมท้ังสิ้น 280,000  

 

 



~ ๔๐ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
5. ยุทธศาสตร์    การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     5.1  แนวทางการพัฒนา     ส่งเสรมิศักยภาพของท้องถิน่ในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

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. โครงการการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานใน
เรื่องการเงินการคลังและการ
ปฏิบัติงานในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น (E-LAAS) 
 
 เทศบัญญัติ  หน้า 110 

เพือ่จ่ายเป็นค่าฝกึอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานพัฒนาความรูเ้กีย่วกับ
การปฏิบัติงาน ในเรื่องการเงิน 
การคลัง การพสัดุ และการปฏิบัต ิ
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(E-LAAS) ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าเชา่ทีพ่ักค่าจ้างรถ
โดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

50,000 เทศบาลตำบล 
หนองไผ่ล้อม 

กองคลัง 

      

 

  

  

 

 

 

 

2. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 111 

การจัดทำหรือปรับข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ
การจดัทำฐานข้อมลูในการจดัเกบ็
รายได้ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้แบบพิมพ์ วารสาร 
และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

50,000 เทศบาลตำบล 
หนองไผ่ล้อม 

กองคลัง 

         

  

 

 

 

 

รวมทั้งสิ้น 100,000  

 



~ ๔๑ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
 
 
 

   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
5. ยุทธศาสตร์    การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

5.1  แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน ตามหลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กจิกรรม 
รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. 

3.  โครงการฝึกอบรมเพิม่พูนความรู้ 
พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง 
เทศบญัญตั ิ หนา้ 95 

เพื่อจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้   
พัฒนาทกัษะ และศึกษาดูงาน   
เป็นค่าตอบแทนวิทยากร สถานที่ 
เอกสาร สิ่งพมิพ ์ค่าจ้างรถโดยสาร 
ที่พัก อาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 

300,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

               

4.  โครงการงานวันเทศบาลและวัน
ท้องถิ่นไทย 
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 95 

 จัดกิจกรรมเนือ่งในวันเทศบาล 
(24 เมษายน ชองทุกปี ) และวัน
ท้องถิ่นไทย(18 มีนาคมของทุกปี)
เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ อาหาร
เครื่องดื่ม การบำเพ็ญประโยชน์   
การจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จำเป็น ฯลฯ 

10,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

               

รวม 310,000  
 
 



~ ๔๒ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

5. ยทุธศาสตร์    การบริหารราชการตามหลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1  แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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.  โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและพัฒนาคณุภาพชีวิต
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง 
 เทศบัญญัติ  หน้า 95 

เพื่อจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากร สถานที่  
เอกสาร สิ่งพิมพ์ รถโดยสาร ที่พัก 
อาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 

10,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

               

6.  โครงการจดัประชุมทบทวนการ
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาล 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 107 

เพื่อจัดประชุมทบทวนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาล จัดประชุม
ประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล ประชุมคณะกรรมการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ท ำ แ ผ น 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ค ณ ะ ก ร รม ก า รติ ด ต าม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
และกรรมการต่าง ๆ ในการระดม
ความคิด เห็ น  ค่ าวัสดุอุปกรณ์
อาหารว่าง และเครื่องดืม่ ฯ 

10,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนกัปลดั 
เทศบาล 

               

รวม 20,000  
 

 



~ ๔๓ ~ 
 

แบบ ผด.02 
 

 
   จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

       แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

5. ยุทธศาสตร์    การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     5.1  แนวทางการพัฒนา     ส่งเสรมิศักยภาพของท้องถิน่ในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบา้นเมอืงท่ีดี 
 

 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ / กจิกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

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. 

7. โครงการก่อสร้างทางลาดคนพิการ
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่
ล้อม    
 
 เทศบัญญัติ  หน้า 104 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางขึ้น-ลง 
สำนักงาน โครงสร้าง ค.ส.ล. 
ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 
8.50 เมตร หรือมืพืน้ที่ไม่น้อย
กว่า 8.50 ตารางเมตร  

200,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนกัปลดั 
เทศบาล 

      

 

  

  

 

 

 

 

8. โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 2 ช้ัน มีดาดฟ้า 
เทศบัญญตัิ  หน้า 105 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 2 ช้ัน มีดาดฟ้า 
พร้อมครุภณัฑ์และอปุกรณ์
ประกอบ  

700,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนกัปลดั 
เทศบาล 

    

  

   

  

 

 

 

 

9. โครงการปรับปรุงประตสูำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองไผล่้อมเป็น
ประตเูปิด/ปิด อัตโนมัติ ปรับปรุง
ประตูห้องสำนักปลดัเทศบาล ห้อง
กองช่าง และห้องประชุมชั้น 3  
  
เทศบัญญตัิ  หน้า 105 

เพือ่จ่ายเป็นค่าติดตั้งประตู
อัตโนมัตดิ้านหน้าสำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองไผล่้อม กว้าง 
2.80 เมตร ยาว 3.70 เมตร 
และปรับปรุงประตูห้องสำนัก
ปลัดเทศบาล ห้องกองช่าง และ
ห้องประชุมชั้น 3  

200,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนกัปลดั 
เทศบาล 

   

 

  

  

 

 

 

 

รวม 1,100,000  
รวมทัง้สิ้น 1,530,000  

 



~ ๔๔ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
3. บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับทีไ่ม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
       จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น    

 แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
        เทศบาลตำบลหนองไผ่ลอ้ม 

               ประเภทครุภัณฑ์ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อเกา้อี้ทำงานผู้บริหาร   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 99 

เพื่อจัดซือ้เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร 
ลักษณะบุนวมแบบมลี้อหมุน  
มีพนักพิงสูง ปรับระดบั 
สูง-ต่ำด้วยโช้ค ขนาดไม่น้อยกว่า 
55x58x105ซม. จำนวน 1 ตัว  

5,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนกัปลดั 
เทศบาล 

            

2. การจัดซื้อเกา้อีบุ้นวมล้อหมุน  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 99 

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุนวมล้อหมุน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 67x53x108 
ซม. จำนวน  1 ตัว 2,500 บาท 

2,500 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

3. การจดัซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนงัมีระบบฟอก
อากาศ   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 100 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนังมีระบบฟอก
อากาศ  จำนวน 2 เครื่องๆละ 
27,200 บาท เป็นเงินจำนวน  
54,400 บาท  ที่มีความสามารถ
ในการทำความเย็น ขนาดไม่น้อย
กว่า 18,000 บีทีย ู

54,400 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 61,900  
 



~ ๔๕ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 

        
ประเภทครุภัณฑ์               

2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนังมีระบบฟอก
อากาศ   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 100 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดติดผนังมีระบบฟอก
อากาศ  จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
23,500  บาท เป็นเงินจำนวน  
47,000  บาท   
ทีม่ีความสามารถในการทำความ
เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บี
ทียู  

47,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

5. การจดัซื้อโต๊ะทำงาน   
เทศบัญญตัิ  หน้า 100 

เพือ่จัดซื้อโตะ๊ทำงาน  จำนวน  1 
ตัว ๆ ละ 8,000 บาท  

8,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ลอ้ม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

6. การจดัซื้อแท่นบรรยาย 
(โพเดียม) 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 101 

เพื่อจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50x110 
ซม จำนวน 2 แท่น ราคาแท่นละ
20,000 บาท เป็นเงิน 40,000  
บาท เพือ่ใช้ในการจัดการพิธีการ
ต่าง ๆ ในกิจการของเทศบาล 

40,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 95,000  
 



~ ๔๖ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 

        
ประเภทครุภัณฑ์               

2.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ทีด่ำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. 

7. การจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 101 

เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาดไม่
น้อยกว่า 26 นิ้ว จำนวน 4 ตัว 
ราคาตัวละ 5,000 บาท  
เพือ่ใช้ในการจัดการพิธีการตา่งๆ
ในกิจการของเทศบาล 

20,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

8. การจดัซื้อโต๊ะเอนกประสงค์  
(โต๊ะหน้าขาว)   
  
เทศบัญญตัิ  หน้า 101 

เพือ่จัดซื้อโตะ๊เอนกประสงค์  
(โต๊ะหน้าขาว) ขนาดไม่น้อยกว่า 
60x180x72 ซม จำนวน 10ตัว 
ราคาตัวละ2,800 บาท เป็นเงิน 
28,000 บาท จำนวน  1 ตัว ๆ 
ละ 8,000 บาท  
 

28,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 48,000  
 



~ ๔๗ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
ประเภทครภุัณฑ์ 

                
2.ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

แผนงานบริหารทัว่ไป 
 

ลำดบั 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. 

9. การจดัซื้อรถโดยสารขนาด  
12 ที่น่ัง  (รถตู้ ดเีซล) 
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 102 

เพื่อจดัซื้อรถโดยสารขนาด 12  
ที่น่ัง (รถตู้ ดีเซล) ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ตำ่กวา่ 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ
กว่า 90 กิโลวัตต ์
 
 

1,358,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 1,358,000  
 
 



~ ๔๘ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 

      
ประเภทครุภัณฑ์ 

3.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

10. การจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 102 

เพื่อจัดซือ้กล้องถ่ายภาพระบบ
ดจิิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 
30 ล้านพิกเซล โพกัสความเร็วไม่
น้อยกว่า 0.05 วินาที พร้อมเลนส์ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 24-105 mm 
รองรับฟังก์ช่ันปรับแสงอัตโนมตัิ
สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วย
ความเร็วสูงสุดระดับ 4K UHD*  
สามารถโฟกัสได้แม่นยำไม่สะดุด
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 
1 เครื่อง ๆ ละ 100,000 บาท  

100,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

11. การจดัซื้อเครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ ์
  
เทศบัญญตัิ  หน้า 102 

เพือ่จัดซื้อจัดซือ้เครื่องขยายเสียง
เคลื่อนทีพ่ร้อมอุปกรณ์ จำนวน 
1 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท  
สำหรับใช้ในงานภาคสนามและ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานท่ี
ของเทศบาล 

100,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 200,000  



~ ๔๙ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 

        
ประเภทครภุัณฑ์ 

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็ดทรอนิกส์ 
แผนงานบริหารทัว่ไป 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

12. การจดัซื้อเครื่องMultifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (InK Tank Printer)    
เทศบัญญตัิ  หน้า 103 

เพื่อจัดซื้อเครื่องMultifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (InK Tank Printer)   
จำนวน 3 เครื่องๆละ 7,500บาท  
เป็นเงินจำนวน  22,500 บาท  

22,500 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

13. การจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
  
เทศบัญญตัิ  หน้า 103 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็น
เงินจำนวนเงิน 34,000 บาท 
- พร้อมค่าชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบสิทธิใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ทีม่ีลิขสิทธิถ์ูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
3,800 บาท เป็นเงนิจำนวน 
7,600 บาท 

41,600 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 64,100  



~ ๕๐ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 

        
ประเภทครภุัณฑ์ 

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอรห์รอือิเล็ดทรอนิกส์ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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.. การจดัซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 
แบบท่ี 1 
เทศบัญญตัิ  หน้า 104 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 
แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
8,900 บาท 
 

8,900 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

15. การจดัซือ้เครื่องสำรองไฟ 
  
เทศบัญญตัิ  หน้า 104 

เพือ่จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาดไม่
น้อยกว่า 800 VA  จำนวน  2  
เครื่องๆ ละ 3,200 บาท  เป็น
เงินจำนวน  6,400  บาท   
 

6,400 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 15,300  
รวมทัง้สิ้น 1,842,300  

 



~ ๕๑ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 

        
ประเภทครุภัณฑ ์

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์หรอือิเล็ดทรอนิกส์ 
แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
  
เทศบัญญตัิ  หน้า 113 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็น
เงินจำนวนเงิน 34,000 บาท 
- พร้อมค่าชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการสำหรับเครื่อง
คอมพวิเตอร์ แบบสิทธิใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ทีม่ีลิขสิทธ์ิถูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
3,800บาท เป็นเงิน 7,600บาท 

41,600 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กองคลัง             

2. โครงการจดัซื้อเครื่องสำรองไฟ 
  
เทศบัญญตัิ  หน้า 113 

เพือ่จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาดไม่
น้อยกว่า 800 VA  จำนวน  2  
เครื่องๆ ละ 3,200 บาท  เป็น
เงินจำนวน  6,400  บาท   

6,400 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กองคลัง             

3. โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 
แบบท่ี 1 
เทศบัญญตัิ  หน้า 114 

เ พื่ อ จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  
Multifunction เลเซอร์หรือLEDสี 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 15,000
บาท  เป็นเงิน 30,000 บาท  

30,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กองคลัง             

รวมทั้งสิ้น 78,000  



~ ๕๒ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

                  ประเภทครุภัณฑ์ 
1.ประเภทครภุัณฑค์รุภัณฑ์สำนักงาน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อเกา้อีบุ้นวมล้อหมุน  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 121 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมล้อหมุน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 67x53x108 
ซม. จำนวน  2 ตัว 2,500 บาท 
เป็นเงิน 5,000 บาท 

5,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

2. การจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 
บานเปิด 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 122 

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 
บานเปิด  จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 
6,500 บาท เป็นเงนิ   
13,000 บาท   

13,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

3. การจัดซื้อโต๊ะทำงาน 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 122 
 

เพือ่จัดซื้อโตะ๊ทำงาน จำนวน 2 
ตัว ๆ ละ8,000 บาท เป็นเงนิ 
16,000 บาท 
 

16,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

รวม 34,000  



~ ๕๓ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
ประเภทครุภัณฑ์ 

3.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการจดัซื้อเลื่อยโซย่นต ์
 
เทศบัญญตัิ หนา้ 122 
 

เพื่อจดัซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท 
เป็นเครื่องยนตเ์บนซนิความยาวโซ่
บาร์ไม่น้อยกว่า 11 น้ิว พร้อม
อุปกรณ์  จำนวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 
เป็นเงิน 36,000 บาท 
 

36,000 เทศบาล
ตำบลหนอง
ไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

   

 

  

      

รวม 36,000  
รวมทั้งสิ้น 70,000  



~ ๕๔ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         

                  ประเภทครภุัณฑ์ 
1.ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน 

แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซือ้เก้าอีบุ้นวมล้อหมุน  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 127 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมล้อหมุน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 55x58x105 
ซม. จำนวน  2 ตัว 2,500 บาท 
เป็นเงิน 5,000 บาท 
 

5,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง
การศึกษา 

            

2. การจัดซื้อโต๊ะทำงาน 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 127 
 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊ทำงาน จำนวน 2 
ตัว ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
16,000 บาท 
 

16,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 21,000  



~ ๕๕ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

 
 

     
ประเภทครุภัณฑ์ 

3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็ดทรอนิกส์ 
แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

3. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 128 

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ง าน ป ระ ม ว ล ผ ล  จ ำน วน  1 
เครื่องๆ ละ 30,000 บาท  
- พร้อมค่าชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบตัิการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ มลีิขสิทธิถ์ูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
3,800 บาท  

33,800 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง
การศึกษา 

            

4. การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 
หรือ LED ส ีชนิด Network  
แบบท่ี 1 
เทศบัญญตัิ  หน้า 128 

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 
หรือ LED สี ชนิด Network  
แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
10,000 บาท 

10,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง
การศึกษา 

            

5. โครงการจดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
  
เทศบัญญตัิ  หน้า 128 

เพือ่จดัซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA  
จำนวน  1  เครื่องๆ ละ  
3,200 บาท   

3,200 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 47,000  
รวมทั้งสิ้น 68,000  



~ ๕๖ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 

        
                  ประเภทครุภัณฑ์ 

1.ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์สำนักงาน 
แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อเกา้อีบุ้นวมล้อหมุน  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 142 

เพือ่จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมล้อหมุน 
แบบมีท่ีพักแขน 5 ล้อ จำนวน 
10 ตัว จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 
2,500 บาท 
เป็นเงิน 25,000 บาท 

25,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธนินุกูล 

            

2. การจัดซื้อถังน้ำสแตนเลส 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า142 

เพือ่จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส 
ขนาดบรรจุน้ำไม่นอยกว่า 2,500 
ลิตร  จำนวน 2 ถัง ราคาถังละ 
19,000 บาท  
เป็นเงิน 38,000บาท 

38,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธนินุกูล 

            

3. เพื่อจัดซื้อแท่นบรรยาย โพเดียม 
เทศบัญญตัิ  หน้า 142 
 

เพื่อจัดซื้อแท่นบรรยาย โพเดียม 
อะคริลิค จำนวน 1 แท่น เป็นเงิน 
20,000.-บาท 

20,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธนินุกูล 

            

4. การจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 142 
 

เพื่ อจัดซื้ อพัดลมอุตสาหกรรม 
ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว 
จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 5,000 
เป็นเงิน 50,000 บาท 

50,000 โรงเรียน 
โยธินนุกลู 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 133,300  



~ ๕๗ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                  ประเภทครุภัณฑ์ 

3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
แผนงานการศึกษา  
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. การจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบล้อจักรยาน 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 143 

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญา้แบบล้อ
จักรยาน (ยางตัน) หัวตดัพู่เล่ย์ 
ขนาดกว้าง 50*32*23 น้ิว  
(ติดล้อหน้า) รศัมีการตัด 21 นิว้ 
จำนวน 1 เครื่อง  
ราคา 12,000 บาท 
 
 

12,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธนินุกูล 

            

รวม 12,000  



~ ๕๘ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

 
 
 
 
 

 

   
 
 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็ดทรอนิกส์ 

แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ทีด่ำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

6. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
PC ชนิด All In One 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 144 

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  PC 
ชนิด All In One จำนวน 1 
เครื่อง ๆละ  17,000 บาท  
 
-ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 
1 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท 
 
 

20,800 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธนินุกูล 

            

รวม 20,800  



~ ๕๙ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 

ประเภทครุภัณฑ์ 
4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็ดทรอนิกส์ 

แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

7. การจดัซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนดิเครือข่าย แบบมมุมองคงที ่
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 144 

เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนดิเครือข่าย แบบมมุมองคงที่ 
สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน 
จำนวน 10 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 3,000 บาท 

30,000 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 

            

8. การจัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 144 

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 
เครื่องๆละ 17,000 บาท เป็น
เงิน 34,000.- บาท  
-ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการ
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 
2 ชุดราคาชุดละ 3,800 บาท 
รวมเป็นเงิน 7,600 บาท 

41,600 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
เทศบาล 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 

            

9. การจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 145 
 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ มัลติ
ฟังก์ชันอิงเจ็ท จำนวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
20,000 บาท 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 

            

รวม 91,600  



~ ๖๐ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 

       
                  ประเภทครภุัณฑ์ 

5.ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

10. การจัดซื้อกล้องดิจิตอล 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 143 

เพื่อจัดซื้อกล้องดิจติอล ขนาด
ความคมชัดไม่น้อยกว่า 24 ลา้น
พิกเซล จำนวน 1 ตัวเป็นเงิน 
30,000 บาท 
 

30,000 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
เทศบาล 

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก
เทศบาล 

            

11. การจัดซื้อโทรทัศน์ สมาร์ททีวี  
แบบ LED 
 
เทศบัญญตั ิ หน้า143 

เพือ่จัดซื้อโทรทัศน์ สมาร์ททีวี  
แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 55 
นิ้ว จำนวน 2 เครื่องราคาเครื่อง
ละ 25,300 บาท เป็นเงิน 
50,600.- บาท  
 

50,600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็
เทศบาล 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล 

            

รวม 80,600  
รวมทั้งสิ้น 338,000  



~ ๖๑ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
                  ประเภทครุภัณฑ์ 

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. การจัดซื้อเกา้อีบุ้นวมล้อหมุน  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 157 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมล้อหมุน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 67x53x108 
ซม. จำนวน 4 ตัว 2,500 บาท 

10,000 กอง
สาธารณสขุ

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

            

2. การจัดซื้อโต๊ะทำงาน 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 157 
 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊ทำงาน จำนวน 1 
ตัว ๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 
8,000 บาท 
 
 
 

8,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 18,000  



~ ๖๒ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

                  ประเภทครุภัณฑ์ 
2.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

3. การจดัซื้อเครื่องสูบน้ำ 
แบบหอยโข่ง  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 158 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอย
โข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 
450 ลติร/นาที  จำนวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 7,000 บาท  
 
 

7,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 7,000  
 



~ ๖๓ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 

 
 

              ประเภทครุภัณฑ์ 
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรอือิเล็ดทรอนิกส์ 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 158 

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน  3  เครื่องๆละ
17,000บาทเป็นเงินจำนวน  
51,000.-  บาท     
จัดซือ้ชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติ
การสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 3 เครื่องๆละ 3,800 
บาทเป็นเงินจำนวน 11,400บาท 

62,400 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

5. การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 
หรือ LED ส ีชนดิ Network  
แบบที่ 1 
เทศบัญญตั ิ หน้า 158 

จัดซื้อค่าเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 
จำนวน3 เครื่องๆ ละ 10,000
บาท เป็นเงินจำนวน30,000บาท   

30,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

6. โครงการจดัซื้อเครื่องสำรองไฟ 
  
เทศบัญญตัิ  หนา้ 158 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาดไม่น้อย
กว่า 800 VA  จำนวน  3  
เครื่องๆ ละ 3,200.- บาท  เป็น
เงินจำนวน  9,600.-  บาท 
 

9,600 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 102,000  
รวมทั้งสิ้น 127,000  



~ ๖๔ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 

       
                  ประเภทครุภัณฑ์ 

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อเกา้อี้ทำงานผู้บริหาร   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 169 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร  
จำนวน  1  ตัวๆ ละ 5,000 บาท   
เป็นเงินจำนวน  5,000 บาท 
ลักษณะเก้าอี้บุนวมแบบล้อหมุน  
มีพนักพิงสูง  มีท้าวแขน  แบบหุ้ม
เบาะหนัง  ปรับระดับสูง-ตำ่ด้วย
โชค้  ขนาดไม่น้อยกว่า  
55×58×105  ซม.   
จำนวน 1  ตัว   

5,000 กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. การจัดซื้อเกา้อี้ทำงานเจ้าหน้าที่   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า169 

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานเจ้าหนา้ที่  
จำนวน  9  ตัวๆ ละ 2,500 บาท  
เป็นเงินจำนวน  22,500 บาท 
ลกัษณะเก้าอี้บุนวมแบบล้อหมุน  
มีพนักพิงกลาง  มีท้าวแขน  แบบ
หุ้มเบาะหนัง  ปรับระดับด้วยไฮ
ดรอลิค  ขนาดไม่น้อยกว่า  
67×53×108  ซม.   
จำนวน 9  ตัว   

22,500 กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

            

รวมทั้งสิ้น 27,500  



~ ๖๕ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                  ประเภทครภุัณฑ์ 

1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจดัซื้อเต็นทผ์้าใบ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 178 

เพื่อจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ขนาดไม่น้อย
กว่า 5x 12 เมตร จำนวน 2 
เตน็ท์ ราคาเต็นท์ละ 45,000 
บาท  เป็นเงิน 90,000.- บาท 
เพื่อให้ในงานพิธีการต่าง ๆ  
 

90,000 กองช่าง กองช่าง             

รวม 90,000  

 



~ ๖๖ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                  ประเภทครุภัณฑ์ 

2.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อเครื่องมัลติมิเตอร ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 178 

เพือ่จัดซื้อเครื่องมัลติมิเตอร์ 
จอแสดงผล เพื่อใช้ในกิจการของ
เทศบาล ทำงานได้ 2 ที่ในเวลา
เดียวกัน ด้วย Fluke 233 อายุ
การใช้งานแบตเตอรี่ 400 ช่ัวโมง
ความถี่ระบบไร้สาย 2.4 GHz 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
20,000 บาท 
 

20,000 กองช่าง กองช่าง             

รวม 20,000  



~ ๖๗ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
                  ประเภทครุภัณฑ์ 

3.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ทีด่ำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

3. การจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 178 

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 9,500 บาท  เป็นเงิน 
19,000 บาท 
 

19,000 กองช่าง กองช่าง             

รวม 19,000  



~ ๖๘ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

        
                  ประเภทครุภัณฑ์ 

4.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์
รายละเอียดของครุภณัฑ ์

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อเครื่องเช่ือมอาร์กอน   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 179 

เพื่อจัดซื้อเครื่องเช่ือมอาร์กอน 
ขนาดแรงดันไฟ 220 V แบบ 2 
ระบบ  จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
18,000  บาท  

18,000 กองช่าง กองช่าง             

5. การจัดซื้อเครื่องปั่นไฟแบบปรับ
แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ  
 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า179 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปั่นไฟแบบปรับ
แรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V 
กำลังไฟฟ้าสูงสุด 5.5 กิโลวัตต ์
ชนดิ 4 จังหวะ สูบเดียว ความเร็ว
รอบเครื่องยนต์ 3000 rpm 
ระบบสตาร์ทไฟฟ้า และรีคอย
สตาร์ม  จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 
50,000  บาท   

50,000 กองช่าง กองช่าง             

6. การจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 179 
 

เพือ่จัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย 
สามารถเจาะโลหะ ไม้ อิฐ ได้ใน
เครื่องเดียว ทนทาน แข็งแรง 
จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,000 บาท    
 

7,000 กองช่าง กองช่าง             

รวม 75,000  
รวมทั้งสิ้น 204,000  



~ ๖๙ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดสุำนักงาน   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 96 

เพื่อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์  เช่น  กระดาษ  
ปากกา  ดินสอไมบ้รรทดั  ยางลบ 
ซอง ตรายาง ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ ฯลฯ 

300,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนกัปลดั 
เทศบาล 

            

2. การจัดซื้อวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 96 

เพื่อจดัซื้อหลอดไฟ  เข็ดขัดรัด
สายไฟ  ปลั๊กไฟ  สายไฟ   ฟิวส์   
เต้าเสียบ เบรกเกอร์ ฯลฯ 

50,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

3. การจัดซื้อวสัดุงานบ้านงานครัว 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 96 

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่น  ไม้กวาด  แปรง  ผงซักฟอก
ถ้วยชาม  น้ำยาขัดพื้น  น้ำยาดับ
กลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาลา้งจาน
น้ำยาล้างห้องน้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

4. การจัดซื้อวสัดุก่อสร้าง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 97 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตา่งๆเช่น ท่อ
น้ำและอุปกรณ์ประปา กระเบ้ือง 
ทราย อิฐ และอื่น ๆ  ฯลฯ  

30,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 400,000  
 



~ ๗๐ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดุยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 97 

จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน  
น้ำมันเบรกหัวเทียน  อะไหล่
รถยนต์  ตลอดจนเครื่องมือ  
เครื่องใช้ในการบำรุงรักษา ฯลฯ 

100,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

6. การจัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 97 

จัดซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น  เช่น  น้ำมันดีเซล  น้ำมัน
เบนซิน  น้ำมันเครื่อง  น้ำมันจารบี  
น้ำมันก๊าด ฯลฯ 

200,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ลอ้ม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

7. การจัดซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 97 
 

เพื่อจัดซื้อ จัดหา จ้างเหมา แผ่น
ป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน 
และสี เครื่องบันทึกเสยีงหรือภาพ  
แบตเตอรี่กล้อง  ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

8. การจัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 97 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์  
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  หมึกเติม
เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ฯลฯ 

400,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

สำนักปลดั 
เทศบาล 

            

รวม 720,000  
รวมท้ังสิ้น 1,120,000  



~ ๗๑ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานบริหารงานคลัง 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนนิการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. การจัดซื้อวสัดสุำนักงาน   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า  111 

เพื่อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์  เช่น  กระดาษ  
ปากกา  ดินสอไมบ้รรทดั  ยางลบ 
ซอง ตรายาง ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ ฯลฯ 

150,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กองคลัง             

2. การจัดซื้อวสัดุยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 111 

จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน  
น้ำมันเบรกหัวเทียน  อะไหล่
รถยนต์  ตลอดจนเครื่องมือ  
เครื่องใช้ในการบำรุงรักษา ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กองคลัง             

3. การจัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 112 

จัดซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น  เช่น  น้ำมันดีเซล  น้ำมัน
เบนซิน  นำ้มันเครื่อง  น้ำมันจารบี  
น้ำมันก๊าด ฯลฯ 

50,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กองคลัง             

รวม 220,000  
 



~ ๗๒ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานบริหารงานคลัง 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนว่ย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 112 
 

เพื่อจัดซื้อ จัดหา จ้างเหมา แผ่น
ป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน 
และสี เครื่องบันทึกเสยีงหรือภาพ  
แบตเตอรี่กลอ้ง  ฯลฯ 
 

15,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กองคลัง             

5. การจัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 112 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์  
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  หมึกเติม
เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ฯลฯ 
 

200,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กองคลัง             

รวม 215,000  
รวมท้ังสิ้น 435,000  

 



~ ๗๓ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดสุำนักงาน   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 119 

เพื่อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์  เช่น  กระดาษ  
ปากกา  ดินสอไมบ้รรทดั  ยางลบ 
ซอง ตรายาง ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ ฯลฯ 

10,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานปอ้งกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

2. การจัดซื้อวสัดไุฟฟ้าและวิทยุ  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 119 

เพื่อจดัซื้อหลอดไฟ  เข็ดขัดรัด
สายไฟ  ปลั๊กไฟ  สายไฟ   ฟิวส์   
เต้าเสียบ เบรกเกอร์ ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกนั
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

3. การจัดซื้อวสัดุงานบ้านงานครัว 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 120 

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่น  ไม้กวาด  แปรง  ผงซักฟอก
ถ้วยชาม  น้ำยาขัดพื้น  น้ำยาดับ
กลิ่น น้ำยาถูพ้ืน น้ำยาลา้งจานก
น้ำยาล้างห้องน้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ 

10,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

4. การจัดซื้อวสัดุก่อสร้าง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 120 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตา่งๆเช่น ท่อ
น้ำและอุปกรณ์ประปา กระเบื้อง 
ทราย อิฐ และอื่น ๆ  ฯลฯ  

10,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

รวม 50,000  



~ ๗๔ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 

               ประเภทวัสดุ 
1.ประเภทวัสดุ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดุยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 120 

จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน  
น้ำมันเบรกหัวเทียน  อะไหล่
รถยนต์  ตลอดจนเครื่องมือ  
เครื่องใช้ในการบำรุงรักษา ฯลฯ 

150,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

6. การจดัซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 120 

จัดซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น  เช่น  น้ำมันดีเซล  น้ำมัน
เบนซิน  น้ำมันเครื่อง  น้ำมันจารบี  
น้ำมันก๊าด ฯลฯ 

100,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ลอ้ม 

งานป้องกนั
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

7. การจัดซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 120 
 

เพื่อจัดซื้อ จัดหา จ้างเหมา แผ่น
ป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน 
และสี เครื่องบันทึกเสยีงหรือภาพ  
แบตเตอรี่กล้อง  ฯลฯ 
 

10,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานปอ้งกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

รวม 260,000  
 



~ ๗๕ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

               ประเภทวัสดุ 
1.ประเภทวัสดุ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดเุครื่องแต่งกาย 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 121 

เพื่อจัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย
เครื่องแบบและชดุป้องกันอันตราย
ขณะปฏิบตัิงานของพนักงาน
ดับเพลิง พนักงานเทศกิจ  เช่น  
ชุดปฏิบัติการ  รองเท้าดับเพลิง  
หมวกดับเพลิง  เสื้อคลมุดับเพลิง  
เสื้อก๊ักสะท้อนแสง  เสื้อกันฝน  
หมวกนิรภัย ฯลฯ   

150,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

9. การจัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 120 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์  
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  หมึกเติม
เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ฯลฯ 

10,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

10. การจัดซื้อวสัดุเครื่องดับเพลิง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 121 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับ
การดับเพลิง  เช่น  น้ำยาสารเคมี
ดับเพลิง  สายสูบสายส่งดับเพลิง  
ลูกบอลดับเพลิง ถังดับเพลิง ตู้เก็บ
ถังดับเพลิง  ฯลฯ   

150,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

รวม 310,000  
รวมท้ังสิ้น 620,000  

 
 



~ ๗๖ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานการศกึษา 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดสุำนักงาน   
 
เทศบัญญตั ิ หน้า 127 

เพื่อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์  เช่น  กระดาษ  
ปากกา  ดินสอไมบ้รรทดั  ยางลบ 
ซอง ตรายาง ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ ฯลฯ 

30,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง
การศึกษา 

            

2. การจัดซื้อวสัดคุอมพิวเตอร ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 127 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์  
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  หมึกเติม
เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ฯลฯ 
 

70,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

กอง
การศึกษา 

            

รวมทั้งสิ้น 100,000  
 



~ ๗๗ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดสุำนักงาน   
 
เทศบัญญตั ิ หน้า 138 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณส์ำนักงานท่ี
ใช้ในการศึกษา และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ฯลฯ 
 

ร.ร.โยธินนุกูล 60,000 บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 บาท 
 

90,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

            

2. การจัดซื้อวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 138 

เพื่อจดัซื้อหลอดไฟ  เข็ดขัดรัด
สายไฟ  ปลั๊กไฟ  สายไฟ   ฟิวส์   
เต้าเสียบ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
 

ร.ร.โยธินนุกูล 60,000 บาท 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 บาท 
 

80,000 เทศบาลตำบล
หนองไผ่ล้อม 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

            

รวม 170,000  
 
 



~ ๗๘ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

               ประเภทวัสดุ 
1.ประเภทวัสดุ 

แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. 

3. การจดัซื้อวสัดุงานบ้านงานครัว 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 138 

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
เช่น  ไม้กวาด  แปรง  ผงซักฟอก
ถ้วยชาม  น้ำยาขัดพื้น  น้ำยาดับ
กลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาลา้งจาน
น้ำยาล้างห้องน้ำ และอื่น ๆ ฯลฯ 
ร.ร.โยธินนุกูล 70,000 บาท 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

2,004,702 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

            

เพื่อจดัซื้ออาหารเสริม (นม) 
สำหรับนักเรียน  
อัตราคนละ 7.37 บาท 
-โรงเรียนโยธินนุกูล (จำนวน 260 
วัน)  เป็นเงิน 1,490,803  บาท 
-โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 
(จำนวน 260 วัน)  
เป็นเงิน260,600บาท 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
(จำนวน 260 วัน)  
เป็นเงิน  153,296  บาท 
รวมเป็นเงิน  1,904,702 บาท 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

 
โรงเรียน
ทหาร
อากาศ
บำรุง 

 
และ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

รวม 2,004,702  



~ ๗๙ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดุยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 138 

เพื่อจัดซื้อวัสดยุานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยาง
ใน น้ำมันเบรกหัวเทียน อะไหล่ 
เครื่องใช้ในการบำรุงรักษา ฯลฯ 

30,000 โรงเรียน
โยธินนุกลู 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

5. การจดัซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 138 

เพือ่จัดซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น  เช่น  น้ำมันดีเซล  น้ำมัน
เบนซิน  น้ำมันเครื่อง  น้ำมันจารบี  
แก๊สเช้ือเพลิง ฯลฯ 

120,000 โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

6. การจัดซื้อจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 140 
 

เพือ่จัดซื้อเคมภีัณฑ์ ถุงมือ ยา
สามัญประจำบ้าน เวชภณัฑ์ 
แอลกอฮอล์ น้ำยาต่างๆ สำลี 
ผ้าพันแผล เจลล์ และอื่นๆ   
(โรงเรียนโยธินนุกูล)   
เป็นเงิน 90,000 บาท  
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล)  
เป็นเงิน 20,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  110,000 บาท 

110,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

            

รวม 260,000  



~ ๘๐ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

7. การจัดซื้อวสัดุการเกษตร 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 140 

เพือ่จัดซื้อวัสดุการเกษตร เป็นค่า
จอบ เสียม บัวรดน้ำ กรรไกรตัดกิง่
ไม้ มีดตอนกิ่ง ช้อนปลูก ถังน้ำ 
สายยาง สปริงเกอร์ พันธุ์ไม้ ปุ๋ย 
ดินปลูก กระถางและอื่น ๆ  
(โรงเรียนโยธินนุกูล) 
 เป็นเงิน 50,000 บาท  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล)  
เป็นเงนิ 10,000 บาท 

60,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

            

8. การจัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 140 

เพือ่จัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมลู ตลับ
ผงหมึก หมึก แผ่นกรองแสง เม้าส ์
คีย์บอร์ด แบตเตอรี่ ฯลฯ 
(โรงเรียนโยธินนุกูล)   
จำนวน 70,000  บาท  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล)  
เป็นเงิน 30,000  บาท 
รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

100,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

            

รวม 160,000  



~ ๘๑ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 

 
 

               ประเภทวัสดุ 
1.ประเภทวัสดุ 

แผนงานการศึกษา 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

9. การจัดซื้อวสัดุการศึกษา 
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 141 

เพือ่จัดซื้อวัสดุการศึกษา กระดาษ 
โปสเตอร์ ดินสอ ปากกา หนังสือ
ใหม่ ค่าหนังสือเรยีน คู่มือครู 
แผนการสอน หรือแนวการจดั
ประสบการณ์ใหม่ ค่าจดัซื้อสื่อการ
เรียนการสอน สมุดรายงาน
ประจำตัว แบบ ปพ. ต่างๆ ค่าวัสดุ
ประจำห้องเด็กเล็ก บันทึกสุขภาพ
เด็ก อื่น ๆ  
(โรงเรียนโยธินนุกูล)  
จำนวน 70,000  บาท  
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล)  
จำนวน 20,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 90,000 บาท 

90,000 โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

และ 
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 

            

รวม 90,000  
รวมท้ังสิ้น 2,684,702  

 



~ ๘๒ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดสุำนักงาน   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 156 

เพือ่จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์  เช่น  กระดาษ  
ปากกา  ดินสอไมบ้รรทดั  ยางลบ 
ซอง ตรายาง ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ ฯลฯ 

50,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

2. การจัดซื้อวสัดุงานบา้นงานครัว 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 156 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการทำความสะอาด  เช่น  
ไม้กวาด  ถุงใส่ขยะ  ถังขยะ  
เข่ง  แปรง  น้ำยาล้างทำ
ความสะอาดห้องสุขภัณฑ์ 
ฯลฯ  

1,250,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

3. การจัดซื้อวสัดุก่อสร้าง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 156 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตา่งๆเช่น ท่อ
น้ำและอุปกรณ์ประปา กระเบื้อง 
ทราย อิฐ และอื่น ๆ  ฯลฯ  

5,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 1,305,000  



~ ๘๓ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 

               ประเภทวัสดุ 
1.ประเภทวัสดุ 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 
เทศบัญญตัิ  หนา้ 156 

จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน  
น้ำมันเบรกหัวเทียน  อะไหล่
รถยนต์  ตลอดจนเครื่องมือ  
เครื่องใช้ในการบำรุงรักษา ฯลฯ 

350,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

5. การจดัซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 156 

จัดซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น  เช่น  น้ำมันดีเซล  น้ำมัน
เบนซิน  น้ำมันเครื่อง  น้ำมันจารบี  
น้ำมันก๊าด ฯลฯ 

700,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

6. การจัดซื้อวสัดุวิทยาศาสตร ์
หรือการแพทย ์  
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 156 

เพื่อจัดซื้อเวชภณัฑ์  วัสดุทาง
การแพทย์  เคมีภณัฑ์  วัคซีน 
น้ำยาต่างๆ ปรอท  อินฟาเรด
เทอร์โมมเิตอร์ และวสัดุอื่นๆ   

50,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

7. การจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 
เทศบัญญตัิ หน้า 156 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น 
กรรไกรตัดกิ่งไม้  จอบ เสียม
ฯลฯ 

5,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 1,105,000  
 



~ ๘๔ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

               ประเภทวัสดุ 
1.ประเภทวัสดุ 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 157 
 

เพื่อจัดซือ้ จัดหา จดัทำ จ้างเหมา   
เช่น แผ่นป้าย  แผงปิดประกาศ 
พู่กัน  สี  โฟม  ประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆ  ของเทศบาล 

10,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

9. การจัดซื้อวสัดเุครื่องแต่งกาย 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 157 

เพื่อจัดซื้อวัสดเุครื่องแต่งกาย
จัดซื้อรองเท้ายางหุ้มส้น  สูงใตเ้ข่า  
ถุงมือหนังชนิดยาว  ผ้าปิดจมูกให้
พนักงาน  คนงาน  และเสื้อก๊ัก 
และอื่นๆ ที่จำเป็น  สำหรับคนงาน
ปัดกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอย
ของเทศบาล ฯลฯ   

150,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

10. การจดัซื้อวสัดุคอมพิวเตอร ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 157 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์  
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  หมึกเติม
เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ฯลฯ 

200,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

11. การจัดซื้อวสัดุอื่น ๆ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 157 

เพื่อจัดซื้อข้อต่อท่อดูด สำหรับรถ
ดูดสิ่ งโสโครกพร้อมฉีดล้างท่อ
ระบายน้ำ เพื่อใช้ล้างถนนและ
อะไหล่เครื่องพ่นยุงและอื่นๆ  

30,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม 390,000  
รวมท้ังสิ้น 2,800,000  



~ ๘๕ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               ประเภทวัสดุ 

1.ประเภทวัสดุ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดสุำนักงาน   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 168 

เพื่อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์  เช่น  กระดาษ  
ปากกา  ดินสอไมบ้รรทดั  ยางลบ 
ซอง ตรายาง ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ ฯลฯ 

30,000 กอง 
สวัสดิการ

สงัคม 
 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
 

            

2. การจดัซื้อวสัดุคอมพิวเตอร ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 168 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น  
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์  
หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์  หมึกเติม
เมมโมรี่ชิป เมนบอร์ด ฯลฯ 
 

150,000 กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
 

            

รวม 180,000  



~ ๘๖ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 

               ประเภทวัสดุ 
1.ประเภทวัสดุ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. การจัดซื้อวสัดสุำนักงาน   
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 176 

เพื่อจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ เครื่อง
เขียน  แบบพิมพ์  เช่น  กระดาษ  
ปากกา  ดินสอ  ไม้บรรทัด  ยางลบ  
เครื่องคิดเลข แบบพมิพต์่างๆ ฯลฯ   
และค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือ  
หนังสือ  ระเบียบ  กฎหมาย  ฯลฯ   

30,000 กองช่าง 
 

กองช่าง             

2. การจัดซื้อวสัดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ     
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 176 

เพื่อจดัซื้อหลอดไฟ  เข็มขัดรัด
สายไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ฟิวส์ 
สายอากาศ เข็มขดัเซฟตี้ ถงุมือ
ปฏิบัติงานไฟฟ้าแรงสูง ชุด
เครื่องมือปฏิบัติงานไฟฟ้า หัวแร้ง
แบบบีบ ที่ดูดตะกั่ว น้ำยาประสาน 
ถุงมือยางงานไฟฟา้แรงต่ำ ถุงมือ
หนังสวมทบังานไฟฟ้าแรงต่ำ  เข็ม
ขัดปีนเสา (safety Belt) มีเบาะ
รองหลังรอบเอว ไม่น้อยกว่า 34 
นิ้ว  ค่าวัสดุอื่นๆ ฯลฯ สำหรับ
เปลี่ยนซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะใน
เขตเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม   

500,000 กองช่าง 
 

กองช่าง             

รวม 530,000  
 



~ ๘๗ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

               ประเภทวัสดุ 
1.ประเภทวัสดุ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนว่ย 
ดำเนินการ 

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. 

3. การจัดซื้อวสัดุก่อสร้าง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 176 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตา่งๆเช่น 
 น้ำมันทาไม้  ทินเนอร์  อิฐ  หิน  
ปูน  ทราย  ฯลฯ  ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปา กระเบื้อง ทราย 
อิฐ และอื่น ๆ  ฯลฯ  

300,000 กองช่าง 
 

กองช่าง             

4. การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 176 

จัดซื้อวัสดยุานพาหนะและขนส่ง 
เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกยางใน  
น้ำมันเบรกหัวเทียน  อะไหล่
รถยนต์  ตลอดจนเครื่องมือ  
เครื่องใช้ในการบำรุงรักษา ฯลฯ 

350,000 กองช่าง 
 

กองช่าง             

5. การจัดซื้อวสัดุเชื้อเพลิง 
และหล่อลื่น 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 176 

จัดซื้อวัสดุนำ้มันเชื้อเพลิงและ 
หล่อลื่น  เช่น  น้ำมันดีเซล  น้ำมัน
เบนซิน  น้ำมันเครื่อง  น้ำมันจารบี  
น้ำมันก๊าด น้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ เพื่อ
ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ 

200,000 กองช่าง 
 

กองช่าง             

6. การจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
 
เทศบัญญตัิ หน้า 176 

เพือ่จัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น 
กรรไกรตดักิ่งไม้ จอบ เสียมฯลฯ
เช่น ปุ๋ยต้นไม้ ยาปราบศัตรูพืช  
กระถาง  ต้นไม้  มีดดายหญ้า  
กรรไกรตัดแต่งกิ่ง  ฯลฯ 

50,000 กองช่าง 
 

กองช่าง             

รวม 900,000  
 



~ ๘๘ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 

               ประเภทวัสดุ 
1.ประเภทวัสดุ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ลำดับ 
ที ่

วัสด ุ
รายละเอียดของวัสด ุ

ที่ดำเนินการ 
งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนนิการ 

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. 

7. การจัดซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 177 
 

เพื่อจัดซื้อ จัดหา จดัทำ จ้างเหมา  
เช่น แผ่นป้าย แผงปิดประกาศ 
พู่กัน สี โฟม ผ้าเขียนป้าย 
ฟิล์มค่าจ้างล้างรูป อัดรูปถ่าย  
กระดาษโปสเตอร์ ตลอดถงึ
จา้งเหมาจัดทำแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 กองช่าง 
 

กองช่าง             

8. การจัดซื้อวสัดุคอมพิวเตอร ์
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 177 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์  เช่น  
แผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์  
หมึกเติม  แฮนดี้ไดรฟ ์หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ ์ ตลับผงหมึก 
สำหรับเครื่องพิมพแ์บบเลเซอร์  
กระดาษต่อเนื่อง  ฯลฯ 

100,000 กองช่าง 
 

กองช่าง             

9. การจัดซื้อวสัดุอื่น ๆ 
 
เทศบัญญตัิ  หน้า 177 

เพือ่จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมส่ามารถ
นำเข้าประเภทวัสดุลักษณะอื่นๆได ้ 
เช่น ตรา  ภปร.  ตราสัญลักษณ์
ต่างๆ  ฯลฯ  

10,000 กองช่าง 
 

กองช่าง             

รวม 390,000  
รวมท้ังสิ้น 2,800,000  

 



~ ๘๙ ~ 
 

แบบ ผด.01 

 
 
    

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
     ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 
คดิเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นรอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  และการปรับปรุง 
                                     บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

 
9 

 

 
31.03 

 
1,810,000 

 
14.07 

 
กองช่าง 

รวม 9 31.03 1,810,000 14.07  
3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มคีุณภาพชีวติที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    3.1  แนวทางการพัฒนา    การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
    3.3  แนวทางการพัฒนา    การสนับสนุนการส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน 
                                      ส่งเสริมกีฬานานาชาต ิ

 
2 

12 
 

 
6.90 

41.38 
 

 
1,216,000 
9,170,000 

 

 
9.46 

71.38 
 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 
โรงเรียน
โยธินนุกูล 

รวม 14 48.28 10,386,000 80.76  
5. ยุทธศาสตร์    การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    5.1  แนวทางการพัฒนา     ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิน่ในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
    5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความรูเ้หมาะสมสอดคล้อง (บัญชีครุภณัฑ์) 
 

 
1 
5 

 
3.45 

17.24 

 
500,000 
164,600 

 
 

3.75 

 
กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 6 20.69 1,180,500 5.17  
รวมทัง้สิ้น 29 100 12,860,600 100  



~ ๙๐ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 
 
 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
2. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
     ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  และการปรับปรุง  บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

ลำดับ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
ค.ส.ล. ชุมชนทหารกองทัพน้อย
พัฒนา 
 
เทศบญัญัติ 65 หน้า 166 
 

ค่ากอ่สร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ชุมชน
ทหารกองทัพน้อยพัฒนา บ้านพัก
นายทหารขยายไหล่ทางกว้างเฉลีย่ 4.30 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 54.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 232.20 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ ตามแบบเทสบาลตำบลหนองไผ่
ล้อมกำหนด  
 

150,000 
ก่อหน้ี
ผูกพัน
สัญญา
19/65 
ลว.5ก.ย.
65 
หมด4พ.ย.
65 

ชุมชนทหาร
กองทัพน้อย
พัฒนา  

กองช่าง 

 

 

          

รวม 150,000  
 
 



~ ๙๑ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  และการปรับปรุง  บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

ลำดับ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
ค.ส.ล. ชุมชนทหารกองทัพน้อย
พัฒนา 
 
เทศบัญญัติ 65 หน้า 167 

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. ชุมชนทหาร
กองทัพน้อยพัฒนา เรือนแถวท่ี 817/34 
ขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 2.80-3.40 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 82.60 เมตร หนา  
0.10เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  
256.00 ตารางเมตร เรือนแถวท่ี 115/38 
เรือนแถวท่ี 116/38 เรือนแถวที่ 117/38
ขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 2.70-2.90 เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า 134.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
375.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 

300,000 
ก่อหน้ี
ผูกพัน
สัญญา
20/65 
ลว.5ก.ย.
65 
หมด4พ.ย.

65 

ชุมชนทหาร
กองทัพน้อย

พัฒนา 

กองช่าง 

  

  

 
  

 

 

 

      

3. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล. ภายใน ชุมชนทหาร ปตอ.
พัน 2 
 
เทศบัญญัติ 65 หน้า 167 

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ภายใน  
ชุมชนทหาร ปตอ.พัน 2 ขยายไหล่ทาง  
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตรความยาวไม่น้อยกว่า 
130.00 เมตร อีกฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 
180.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีรวม 2 ฝั่งไม่น้อยกว่า  
310.00 ตารางเมตร พร้อมปา้ยโครงการ 

250,000 
ก่อหนีผู้กพนั
สัญญา
22/65 
ลว.5ก.ย.65 
หมด4พ.ย.
65 

ชุมชนทหาร 
ปตอ. พัน 2 

กองช่าง 

  

 

         

4. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล.ภายใน ชุมชนทหาร พัน 
สบร.22 บชร.2 
 
เทศบญัญัติ 65  หน้า 168 

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในชุมชน
ทหาร พัน สบร.22 บชร.2 ขยายไหล่ทาง  
กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ความยาว 2 ฝั่ง ไม่น้อยกว่า 107.00 เมตร 
 หนา 0.10 เมตร  หรือมีพื้นท่ีรวม 2 ฝั่ง 
ไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  

150,000 
ก่อหนีผู้กพนั
สัญญา
23/65 
ลว.6ก.ย.65 
หมด5พ.ย.

65 

ชุมชนทหาร
พนั สบร.22 

บชร.2 

กองช่าง 

  

  

 
  

 

 

 

      

รวม 700,000  



~ ๙๒ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 

 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  และการปรับปรุง  บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ลำดับ
ท่ี โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล.ภายใน ชุมชนทหาร สุรนารี
ก้าวหน้า 
 
 เทศบัญญัติ 65 หน้า 168 

ค่าก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ภายในชุมชน
ทหารสุรนารีก้าวหน้า เรือนแถวท่ี 580-
581-582 ขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 1.20 
-1.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 133.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร เรือนแถวท่ี 575-
576-577 ขยายไหล่ทาง กว้างเฉลี่ย 1.40-
1.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 137.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 420.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ  

250,000 
ก่อหน้ี
ผูกพัน
สัญญา
21/65 
ลว.5ก.ย.
65 
หมด4พ.ย.

65 

ชุมชนทหาร 
สุรนารี

กา้วหน้า 

กองช่าง 

    

 
  

 

 

 

      

6. โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล.และฝาปิดรางตะแกรงเหล็ก
ภายใน 
ชุมชนทหาร พัน สร.22 บชร.2 
 
 
  เทศบัญญัติ 65 หน้า 169 
 
 
 
 
 
 

ค่าก่อสรา้งขยายไหล่ทาง คสล. และฝาปิด
รางตะแกรงเหลก็ภายในชุมชนทหาร 
พนั สร.22 บชร 2 เรอืนแถวที ่046/11  
ขยายไหล่ทาง กวา้งเฉลี่ย 2.30 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 31.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรอืมพีืน้ทีร่วมไม่น้อย
กว่า 72.45 ตารางเมตร งานฝาตะแกรง
เหลก็ เรอืนแถวที0่46/11 เรอืนแถว028/11 
เรอืนแถว 036/11 ขนาดกวา้งเฉลี่ยทัง้3 
เรอืนแถว กวา้งเฉลี่ย 0.35-0.50 เมตร 
ความยาวรวมเฉลีย่ทัง้ 3 เรอืนแถว 
 95.00 เมตร พรอ้มป้ายโครงการ  

300,000 
 

ไม่ได้ 
ก่อหน้ี
ผูกพนั 

 

ชุมชนทหาร 
พัน สร.22 

บชร.2 

กองช่าง   

       

      

รวม 550,000  



~ ๙๓ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แนวทางการพัฒนา   การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ  และการปรับปรุง  บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอยีดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
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. 
7. โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอย

บ้านหนองนกยูง ม.7 
 
  เทศบัญญัติ 65  หน้า 170 

ค่าจัดทำป้ายบอกชื่อซอย หมู่ท่ี 7 
จำนวน 7 ป้าย พร้อมป้ายโครงการ 
ตามแบบเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม
กำหนด 

60,000 
ไม่ได้ 

ก่อหน้ีผูกพัน 
 

หมู่ท่ี 7 กองช่าง  

     

      

8. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ 7 
 
  เทศบัญญัติ 65 หน้า 170 
 

เพือ่จ่ายค่าติดต้ังระบบเสียงตามสาย
พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ   หมู ่7   
พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนด 

50,000 
ไม่ได้ 

ก่อหน้ีผูกพัน 
 

หมู่ท่ี 7 กองช่าง 

         

      

9 . โครงการปรับปรงุผิวถนน ค.ส.ล. 
เดิม ภายใน ซอย 7 บ้านหนอง
นกยูง หมู ่7 
 
เทศบัญญัติ 65  หน้า 171 
 
 

ค่าปรบัปรงุผิวถนน ค.ส.ล. เดมิ ภายใน
ซอย 7 เสริมผิวจราจร
คอนกรีต ซอย 7 ความกว้าง
เฉลี่ย 3.00-3.50 เมตร ความยาว
ประมาณ 79.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร เสริมผวิจราจรคอนกรีต มีพืน้ท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 276.50 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 
  

300,000 
 

ไม่ได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 

ซอย 7 บ้าน
หนองนกยูง 
หมู่ 7 
 

กองช่าง 

         

      

รวม 410,000  
รวมทั้งสิ้น 1,810,000  



~ ๙๔ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 
 
 
 

2. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 

     ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.1   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

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. โครงการสมทบก่อสร้างอาคาร
เรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน  
 
เทศบัญญตัิ 65 หน้า 165 

เพื่อจ่ายคา่สมทบก่อสรา้งอาคาร
เรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน (ตอก
เสาเขม็) โรงเรยีนโยธนนุกูล  

1,016,000 
ไม่ได ้

ก่อหนี้ผูกพัน 

โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 
 
เทศบัญญตัิ 65 หน้า 136 

เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนและอาคารประกอบ 
เช่น ทาสี ก้ันห้องต่อเติม ปรับปรุง  
ประตุ หน้าต่าง ฝ้า เพดาน หลังคา 
ผนัง พ้ืน ฯลฯ 
 

 200,000 
ไม่ได ้

ก่อหนีผู้กพัน 

โรงเรียน 
โยธินนุกูล 

โรงเรียน
โยธินนุกูล 

            

รวม 1,216,000  
รวมทัง้สิ้น 1,216,000  



~ ๙๕ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 
 

2. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 

     ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
3.  ยทุธศาสตร์   สร้างสังคมให้มคีุณภาพชีวติทีดี่และอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข 
      3.3   แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกฬีา กฬีาแห่งชาติ และการสนับสนนุส่งเสริมกีฬาแห่งชาติ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
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. โครงการก่อสร้าง ลาน ค.ส.ล. 

อเนกประสงค์ด้านหน้าและ
ด้านข้างชุมชน  
ชุมชนทหาร ศปภอ.ทภ. 
 
เทศบญัญัติ 65 หน้า 166 
 

ค่าก่อสร้างลาน ค.ส.ล. กว้าง 5.00  
เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
30.00 ตารางเมตร ลาน ค.ส.ล.  
ด้านข้าง กว้าง8.00 เมตร 
ยาว 14.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 112.00 
ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  

100,000 
ก่อหน้ีผูกพัน
สัญญา
12/65 
ลว.26ส.ค.
65 
หมด24พ.ย.

65 

ชุมชนทหาร 
ศปภอ.ทภ. 

กองช่าง 

  

 

   

      

2. โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์พร้อมเครื่องเล่น 
ชุมชนทหาร ส.พัน 22 
 
เทศบัญญตัิ 65 หนา้ 169 

ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อม
เครื่องเล่น ชุมชนทหาร ส.พัน 22  
ลาน ค.ส.ล. กว้าง 12.00 เมตร 
ยาว 14 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 168.00 
ตารางเมตร พร้อมเครื่องเล่น 
จำนวน 6 ชนิด พร้อมปา้ยโครงการ 

350,000 
 

ไม่ได้ 
ก่อหน้ีผูกพัน 

 

ชุมชนทหาร 
ส.พัน 22 

กองช่าง   

       

      

รวม 450,000  



~ ๙๖ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 
 
 
 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มคีุณภาพชีวติทีดี่และอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
      3.3   แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกฬีา กีฬาแหง่ชาติ และการสนับสนนุส่งเสริมกีฬาแห่งชาติ 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
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. 
3. โครงการก่อสร้างสนามเปตอง 

ชุมชนทหาร   
พัน สร.22 บชร.2 
เทศบัญญตัิ 65 หนา้ 169 

ค่าก่อสร้างสนามเปตอง ขนาดกว้าง 
13.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
ป้ายบอกคะแนน 1 ป้าย 
พร้อมป้ายโครงการ  

100,000 
ก่อหนี้ผูกพัน
สัญญา13/65 
ลว.26ส.ค.65 
หมด25ต.ค..65 

ชุมชนทหาร 
พัน สร.22 
บชร.2 

 

กองช่าง  

     

      

4. โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม  
ชุมชนทหาร พล ร.3 
 
เทศบัญญตัิ 65 หน้า 170 

ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ชุมชนทหาร พล ร. 3  ขนาดกว้าง 
17.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบและโคมไฟ
สอ่งสว่าง พร้อมป้ายโครงการ  

2,335,000 
ก่อหน้ีผูกพัน 
สัญญา24/65 
ลว.29 ก.ย.65 
หมด27 ม.ค.65 

ชุมชนทหาร 
พล ร.3 

กองช่าง 

      

 

  

      

5. โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียม  
ชุมชนทหาร มทบ..21 
  
เทศบัญญตัิ 65 หนา้ 170 

คา่กอ่สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
ชุมชนทหาร มทบ. 21  ขนาดกวา้ง 
17.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 
พร้อมอปุกรณ์ประกอบและโคมไฟ
ส่องสว่าง พร้อมป้ายโครงการ  
 

2,335,000 
 

ไม่ได้ 
ก่อหน้ีผูกพัน 

 

ชุมชนทหาร 
มทบ.21  

 

กองช่าง 

      

      

รวม 4,770,000  



~ ๙๗ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 
 
 
 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดี่และอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
      3.3   แนวทางการพัฒนา   การส่งเสรมิสนับสนุนส่งเสริมความเปน็เลิศด้านการกฬีา กีฬาแหง่ชาติ และการสนับสนนุส่งเสริมกีฬาแห่งชาติ 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หนว่ย 

ดำเนินการ 
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. 
6. โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนาม

กีฬา บน.1 ชุมชนพทัิกษ์เวหา 
ชุมชนครองฟ้า กองบิน 1 
 
เทศบัญญตัิ 65 หน้า 171 

ค่าปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬา บน.1
ชุมชนพิทักษ์เวหา ชุมชนครองฟ้า 
เสรมิผิวแอสฟัลท์ กว้างเฉลี่ย 10.40
เมตร ยาว 451.50 เมตร หรือมี
พื้นทีไ่ม่น้อยกว่า 4,695.00 เมตร  
ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 15.00 
เมตร จำนวน 2 จุด  พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  

2,500,000 
ก่อหน้ีผูกพัน

สัญญา
18/65 
ลว.31 
ส.ค.65 
หมด29 
ธ.ค.65 

 

ชุมชน
พิทักษ์เวหา 

ชุมชน 
ครองฟ้า 
กองบิน 1 

กองช่าง 

  

 

   

      

7. โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่น ชุมชนทหาร  พล. ร.3 
(สว่นท่ี1) 
 
เทศบัญญตัิ 65 หนา้ 171 

ค่าปรับปรุงสนามเด็กเล่น ชุมชน
ทหาร พล. ร.3(ส่วนท่ี1)งานซ่อม 
ทาสีเครื่องเล่น จำนวน 8 ชุดและ 
ทาสีหุน่ปูนปั้น รูปสัตว์ต่าง ๆ  
จำนวน 9 ตัว พร้อมป้ายโครงการ  
 

50,000 
 

ไม่ได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 

ชุมชนทหาร 
พล ร.3 

(ส่วนท่ี 1) 

กองช่าง   

       

      

รวม 2,550,000  



~ ๙๘ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 
 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติทีดี่และอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
      3.3   แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมความเปน็เลิศด้านการกฬีา กีฬาแหง่ชาติ และการสนับสนนุส่งเสริมกีฬาแห่งชาติ 
 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนนิการ 
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. โครงการปรับปรุงสนาม

บาสเกตบอล  
ชุมชนทหาร ส.พัน 3 
 
เทศบัญญตัิ 65 หน้า 172 

คา่ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล งานตี
เส้นสนาม เปลี่ยนแป้นบาสฯ พร้อม
ห่วงและตาข่าย จำนวน 2 ชุด ทาสี
โครงแป้นบาสฯ 2 ชุด ทาสโีครงแป้น
บาสฯ 2 ชุด พร้อมป้ายโครงการ  

100,000 
กันเงิน 

เบิกจ่ายแล้ว 

ชุมชนทหาร 
ส.พัน 3 

 

กองช่าง 

      

      

9. โครงการปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอลและอุปกรณ์
ประกอบ  
ชุมชนทหาร  มทบ.21 
 
เทศบัญญตัิ 65 หน้า 172 

ค่าปรับปรุงสนามบาสเกตบอลฯ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งานตีเส้น
สนามบาสฯ เซปักตระกร้อ  
วอลเลย์บอล ติดตั้งอุปกรณส์่วนควบ
เสาโกลฟุตซอล เสาตระกร้อ  
เสาวอลเลย์บอล พร้อมป้ายโครงการ  

200,000 
กันเงิน 

เบิกจ่ายแล้ว 

ชุมชนทหาร  
มทบ.21 

กองช่าง 

         

      

10 โครงการปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอลและอุปกรณ์
ประกอบ  
ชุมชนทหาร ส.พัน22 
 
เทศบญัญตัิ 65 หน้า 172 

ค่าปรับปรุงสนามบาสเกตบอลฯ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ งานตีเส้น
สนามบาสฯ เซปักตระกร้อ 
วอลเลย์บอล ติดตั้งอุปกรณส์่วน
ควบ เสาโกลฟุตซอล เสาตระกร้อ  
เสาวอลเลย์บอล พร้อมป้ายโครงการ  

200,000 
กันเงิน 

เบกิจ่ายแล้ว 

ชุมชนทหาร 
ส.พัน22 

 

กองช่าง 

      

      

รวม 500,000  



~ ๙๙ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 
 
 
 
 

 
3.  ยุทธศาสตร์   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติทีดี่และอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข 
      3.3   แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการกฬีา กีฬาแหง่ชาติ และการสนับสนนุส่งเสริมกีฬาแห่งชาติ 

ลำดบั 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 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. 
11. โครงการปรับปรุงสนาม

บาสเกตบอลฯ และ 
อุปกรณ์ประกอบ  
ชุมชนทหาร ม.พัน 8 
เทศบัญญตัิ 65 หนา้ 173 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม ชุมชนทหาร พล ร. 3   
ขนาดกว้าง 17.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบและโคมไฟส่องสวา่ง  
พร้อมป้ายโครงการ  

200,000 
กันเงิน 

เบิกจ่ายแล้ว 

ชุมชนทหาร 
ม.พัน 8 

กองช่าง 

         

      

12. โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพ 
บน.1  
ชุมชนครองฟ้า กองบิน 1  
 
เทศบญัญตัิ 65 หนา้ 173 

ค่าปรับปรุงลู่วิ่ง สวนสุขภาพ บน.1 
ชุมชนครองฟ้า เสริมผิวแอสฟลัท ์
กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร 
ยาว 200.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร  
ปรับปรุงเดินสายไฟพร้อมติดตั้ง 
ดวงโคม LED ความยาว 700.00 
เมตร ก่อสร้างลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ พืน้ท่ีรวมไม่น้อย
กว่า 225.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  

700,000 
ก่อหนี้ผูกพัน 

สัญญา
25/65 
ลว.29 
ก.ย.65 
หมด 29 
ธ.ค.65 

 

ชุมชน 
ครองฟ้า 
กองบิน 1  
 

 

กองช่าง 

  

 

   

      

รวม 900,000  
รวมท้ังสิน้ 9,170,000  



~ ๑๐๐ ~ 
 

แบบ ผด.02 

 
 
 
 
 
 

2. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 

     ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 
5. ยุทธศาสตร์    การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
     5.1  แนวทางการพัฒนา     ส่งเสรมิศักยภาพของท้องถิน่ในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดี 

 
ลำดับ 

ที ่
โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนว่ย 
ดำเนินการ 

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. โครงการโครงการก่อสร้าง 
เรือนเพาะชำเทศบาลตำบล 
  หนองไผ่ล้อม 
 
เทศบัญญตัิ  65 หนา้ 165 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเรือนเพาะชำ 
สำหรับใช้เพาะชำต้นไม้ในกิจการต่าง 
ๆ ของเทศบาล อาคารเรือนเพาะชำ
ขนาด ประมาณ 8.00 X15.00 
เมตร และ  
ลาน ค.ส.ล. 4.00x8.00 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ  

500,000 
 

ไม่ได้ 
ก่อหน้ีผูกพัน 

 

เทศบาลตำบล 
หนองไผ่ล้อม 

กองช่าง   

       

  

 

 

 

 

รวม 500,000  

 



~ ๑๐๑ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 
 
 

 
3. จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ กิจกรรมและงบประมาณ  

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
     ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

5. ยุทธศาสตร์    การบริหารราชการตามหลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหม้ีความรู้เหมาะสมสอดคล้อง 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หนว่ย 

ดำเนนิการ 
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. โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ 

ชนิดติดผนัง 
 
เทศบัญญตัิ 65 หน้า 114 

เพือ่จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  
ชนดิติดผนัง มรีะบบฟอกอากาศ 
ขนาด 18000 บีทียู จำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 28,000 บาท 
 

56,000 
 

ไม่ได้ 
ก่อหน้ีผูกพัน 

 

งานป้องกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

งานปอ้งกัน
และ

บรรเทา 
สาธารณภัย 

            

2. โครงการจดัซื้อรถจักรยานยนต ์
 
 เทศบัญญัติ 65 หนา้ 135 

เพือ่จัดซื้อรถจักรยานยนต ์ 
ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อย
กว่า 120 CC ตั้งตามราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  
 

54,700 
 

ไม่ได้ 
ก่อหนี้ผูกพัน 

 

โรงเรียน 
โยธินุกูล 

 

โรงเรียน 
โยธินุกูล 

 

            

รวม 110,700  

 



~ ๑๐๒ ~ 
 

แบบ ผด.02/1 

 
 

 
3. จำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ กิจกรรมและงบประมาณ  

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพนัไว้หรือได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
     ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
   เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม 

5. ยทุธศาสตร์    การบริหารราชการตามหลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 
5.3  แนวทางการพัฒนา     การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหม้ีความรู้เหมาะสมสอดคล้อง 

 

ลำดับ 
ที ่

ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์ งบประมาณ 
สถานท่ี 

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 
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. 
3. โครงการจดัซือ้เครื่องปัม๊น้ำ 

 
เทศบญัญตัิ 65 หนา้ 134 

เพือ่จัดซื้อ ปั๊มน้ำขนาดไม่น้อย
กว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน  10,000 บาท 

10,000 
เบิกจ่ายแล้ว 

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

            

4. โครงการจดัซื้อพัดลมตดิผนัง 
 
เทศบัญญตัิ 65 หน้า 135 

เพือ่จัดซื้อพัดลมตดิผนงั ขนาด
ใบพดัเส้นผา่ศูนย์กลางกว้างไม่
น้อยกว่า 18 นิว้ จำนวน 14 ชุด 
ราคาชุดละ 2,500 บาท 

35,000 
เบิกจ่ายแล้ว 

 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

 

            

5. โครงการจดัซื้อโทรทัศน์แอล อีดี
(LED TV) แบบ Smart TV 
 
เทศบัญญตัิ 65 หน้า 135 

จัดซื้อโทรทัศน์แอล อีด ี(LED TV)  
แบบ Smart TV  ขนาดไม่น้อย
กว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 8,900 บาท 
 

8,900 
เบิกจา่ยแล้ว 

 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

            

รวม 53,900  
รวมทั้งสิ้น 164,600  

 


