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ค าน า 
 

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ตำม 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ , 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. ๒๕61 โดยกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนด ำเนินกำร ดังนี้  

(๑) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่  
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร  
พัฒนำท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ 
เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน  

(๓) แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้  
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้ งแผนงำน 
และโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรใน  
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำน 
เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น”  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำอิบุญ จึงได้ ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียด แผนงำน 
โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปี  
งบประมำณนั้น และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำอิบุญ ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำน  
และกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผล 
เมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำมสะดวกมำกขึ้น และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลท่ำอิบุญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ฉบับนี้ จะสำมำรถใช้เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำอิบุญ และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่ำงดี  

 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำอิบุญ 
 

  



สารบัญ 
 
 

เรื่อง หน้ำ 
ส่วนที่ ๑ ที่มำของแผนกำรด ำเนินงำน 

๑. บทน ำ  1  
๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  2  
๓. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  2-3  
๔. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  4 

 
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงกำรพัฒนำ/ครุภัณฑ์ 

๑. บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด. ๐๑)  5-6 
๒. บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด. ๐๒)  7-25 
๓. บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมำณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)   
๔. บัญชีครุภัณฑ์/งบประมำณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)  26-27 

 
 
ภำคผนวก 

1. ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

******************************* 
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ส่วนที่ 1 
 
 

 
1. บทน ำ  

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 25๔8 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 
26 การจัดทาแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่ างน้อยสามสิบวัน  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
12 “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น”  

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก
มากขึ้น โดยการจัดทาแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
 
2. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  

(1) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ  

(2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  

(3) เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น  
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3. ขั้นตอนกำรจัดทำแผนกำรด ำเนินงำน  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการจัดทาร่างแผน  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 มีรำยละเอียดเค้ำโครงกำรดังนี้  

ส่วนที ่1 ที่มำของแผนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย  
1. บทน า  
2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการด าเนินงาน  
๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  

ส่วนที ่2 บัญชีโครงกำรพัฒนำ/ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย  
1. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)  
2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)  
3. บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. 01/1)  
๔. บัญชีครุภัณฑ/์งบประมาณ (แบบ ผด. 02/1) 
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แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  

รวบรวมแผนงำน  โครงกำร 

อปท. 
หน่วยงำนรำชกำร 

ส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค 

รัฐวิสำหกิจและ
หน่วยงำนอ่ืน จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำน
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ 
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำง

น้อยสำมสิบวันนับแต่วันที่ตั้ง
งบประมำณด ำเนินกำรฯ 



4 
 
๔. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  

(1) ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  

(2) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงานด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด ของงบประมาณ

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 20.34 1,444,000 7.37 กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0.00 0 0.00 กองช่าง
1.3 แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 กองช่าง

รวม 12 20.34 1,444,000 7.37
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า

2.1 แผนงานการพาณิชย์ 0 0.00 0 0.00 กองช่าง
2.2 แผนงานการเกษตร 0 0.00 0 0.00 กองช่าง

รวม 0 0.00 0 0.00
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 6.78 130,000 0.66 กองการศึกษาฯ
รวม 4 6.78 130,000 0.66

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0.00 0 0.00 กองช่าง
4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12 20.34 250,000 1.28 ส านักปลัด
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 11.86 305,000 1.56 ส านักปลัด

รวม 19 32.20 555,000 2.83

หน้า 5

บัญชีสรุปโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ หน่วยงานด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด ของงบประมาณ

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 2 3.39 60,000 0.31 กองสวัสดิการสังคม
5.2 แผนงานการศึกษา 5 8.47 2,291,800 11.69 กองการศึกษา
5.3 แผนงานสาธารณสุข 7 11.86 460,000 2.35 ส านักปลัด,กองสวัสดิการ
5.4 แผนงานการศาสนา กีฬาและนันทนาการ 3 5.08 190,000 0.97 กองการศึกษาฯ
5.5 แผนงานการเกษตร 4 6.78 75,000 0.38 ส านักปลัด
5.6 แผนงานงบกลาง 3 5.08 14,397,600 73.44 กองสวัสดิการสังคม

รวม 24 40.68 17,474,400 89.14
รวมท้ังส้ิน 59 100.00 19,603,400 100.00

หน้า 6

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

บัญชีสรุปโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายโห่ง)
หมู่ท่ี 8

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
67 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 201 ตารางเมตร

114,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล.(สายบ้านนายโอลัน)
หมู่ท่ี 8

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
45 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 180 ตารางเมตร

102,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล.(สายภายในหมู่บ้าน)
หมู่ท่ี 6

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

339,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง คสล.น้้าล้น หมู่ท่ี 10 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
13 เมตร สูง 0.80 เมตร

50,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

หน้า 7

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายข้าง
บ้านนางนัยเนตร ) หมู่ท่ี 5

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
54 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย
กว่า 162 ตารางเมตร

91,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายกลาง
ทุ่งนา) หมู่ท่ี 9

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

173,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายเหมือง
เก่า) หมู่ท่ี 2

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

173,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนล้าลอง(สายกุด
หมากจ่อม) หมู่ท่ี 4

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร สูง
 0.40 เมตร ยาว 170 
เมตร

50,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หน้า 8



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 โครงการก่อสร้างถนนล้าลอง(สายไร่
นายก้ัง) หมู่ท่ี 10

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร สูง
 0.40 เมตร ยาว 275 
เมตร

70,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างบ่อน้้าซึม(ธนาคารน้้า
ใต้ดิน) หมู่ท่ี 9

ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 
เมตร ลึก 2.50 เมตร

18,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

11 โครงการขยายไหล่ทาง คสล.(สาย
ภายในหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 1

ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว
รวม 190 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
คสล.ไม่น้อยกว่า 190 
ตารางเมตร

119,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงถนน คสล.(สาย
ภายในหมู่บ้าน) หมู่ท่ี 7

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 80 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่
น้อยกว่า 320 ตารางเมตร

145,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

รวม จ านวน  12  โครงการ 1,444,000

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หน้า 9

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

รวม จ านวน  -  โครงการ 0

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน้า 10

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์



ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 แผนงานการเกษตร
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

รวม จ านวน  -  โครงการ 0

หน้า 11

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน ้า
2.1 แผนงานการพาณิชย์
ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดขี นจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

รวม จ้านวน  -  โครงการ 0

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

หน้า 12

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าอิบุญ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน ้า
2.2 แผนงานการเกษตร
ล้าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดขี นจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

รวม จ้านวน  -  โครงการ 0

หน้า 13

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าอิบุญ อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 โครงการประเพณีบุญบ้ังไป 50,000 หมู่ท่ี 4 กองการศึกษา
2 โครงการประเพณีวันสงกรานต์และรด

น้้าด้าหัวผู้สูงอายุ
30,000 อบต.ท่าอิบุญ กองการศึกษา

3 โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา 40,000 อบต.ท่าอิบุญ กองการศึกษา
4 โครงการส่งเสริมสืบสานศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน
10,000 ต้าบลท่าอิบุญ กองการศึกษา

รวม จ านวน  4  โครงการ 130,000

หน้า 14

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

ต.
ค.

พ.
ย. ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ. มี.
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค. ก.
ย.

รวม จ านวน  -  โครงการ 0

หน้า 15

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความสงบเรียบร้อย
4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมและโครงการเฉลิม
พระเกียรติ การด าเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

20,000 หมู่ท่ี 1-12 ส านักปลัด

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็น
วันส าคัญของชาติและพระบรมวงศานุ
วงศ์

จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ี
เป็นวันส าคัญของชาติและ
พระบรมวงศานุวงศ์

40,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด,กอง
การศึกษา

3 โครงการ อบต.ท่าอิบุญเคล่ือนท่ีพบ
ประชาชน

เพ่ือออกให้บริการ
ประชาชนนอกสถานท่ี

30,000 หมู่ท่ี 1-12 ส านักปลัด , กอง
การศึกษา ,กอง

สวัสดิการสังคม , 
กองคลัง, กองช่าง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถ่ิน ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
และพนักงานส่วนต าบล

เพ่ือให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ท้องถ่ินแก่ผู้ปฏิบัติงาน

30,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

หน้า 16

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความสงบเรียบร้อย
4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์(สถานท่ีกลาง)

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

15,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

6 อุดหนุนอ าเภอหล่มสัก เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการรัฐพิธี

อุดหนุนอ าเภอหล่มสัก 10,000 อ าเภอหล่มสัก ส านักปลัด

7 อุดหนุนอ าเภอหล่มสักตามโครงการ
ประชารัฐร่วมใจรวมพลังสังคมพลัง
ชุมชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดอ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชบูรณ์

อุดหนุนอ าเภอหล่มสัก 45,000 อ าเภอหล่มสัก ส านักปลัด

8 อุดหนุนอ าเภอหล่มสักตามโครงการสืบ
สานประเพณีท้องถ่ินกาชาดมะขาม
หวานนครบาลเพชรบูรณ์

อุดหนุนอ าเภอหล่มสัก 10,000 อ าเภอหล่มสัก ส านักปลัด

9 อุดหนุนองค์กรเอกชน อุดหนุนองค์กรเอกชน 20,000 อ าเภอหล่มสัก ส านักปลัด
10 อุดหนุนก่ิงกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ อุดหนุนก่ิงกาชาดจังหวัด

เพชรบูรณ์
10,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ ส านักปลัด

หน้า 17

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ
แบบ ผด.02



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความสงบเรียบร้อย
4.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 อุดหนุนเหล่ากาชาดอ าเภอหล่มสัก อุดหนุนเหล่ากาชาดอ าเภอ
หล่มสัก

10,000 อ าเภอหล่มสัก ส านักปลัด

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กร

10,000 หมู่ท่ี 1-12 กองคลัง

รวม จ านวน  12  โครงการ 250,000

หน้า 18

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและความสงบเรียบร้อย
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยภิบัติฯ จัดฝึกอบรมจิตอาสาภัยภิ
บัติฯ

100,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

2 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการประชาชนช่วง
เทศกาล

เพ่ือลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 40,000 ต าบลท่าอิบุญ ส านักปลัด

3 โครงการป้องกันและลดความเส่ยงการ
เกิดอัคคีภัย

เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ในต าบล

20,000 ต าบลท่าอิบุญ ส านักปลัด

4 โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและ
อพยพหนีไฟ ศพด.

เพ่ือฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ 5,000 ศพด.อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (จัดต้ังใหม่)

เพ่ือฝึกอบรม อปพร. 100,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

6 โครงการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยต่างๆ เพ่ือรณรงค์การป้องกันภัย
ต่างๆ

20,000 ต าบลท่าอิบุญ ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสา
ธารณภัยและการป้องกันแก่ประชาชน

เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสา
ธารณภัยแก่ประชาชน

20,000 ต าบลท่าอิบุญ ส านักปลัด

รวม จ านวน  7  โครงการ 305,000

หน้า 19

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 ฝึกอบรม/อบรมส่งเสริมการประกอบ
อาชีพระยะส้ันให้กับเยาวชนประชาชน
ท่ัวไป กลุ่มสตรีในต าบล

30,000 ต าบลท่าอิบุญ กองสวัสดิการสังคม

2 ส่งเสริมภูมปัญญาท้องถ่ินส าหรับ
ผู้สูงอายุ,ประชาชนในต าบล

30,000 ต าบลท่าอิบุญ กองสวัสดิการสังคม

รวม จ านวน  2  โครงการ 60,000

หน้า 20

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.2 แผนงานการศึกษา
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมค่ายเยาวชน 30,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ กองการศึกษา
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
20,000 ศพด.อบต.ท่าอิบุญ กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมท้องถ่ินรักการ
อ่านหนังสือ

5,000 ต าบลท่าอิบุญ กองการศึกษา

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

2,224,800 ต าบลท่าอิบุญ กองการศึกษา

5 โครงการอบรมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงภูมิปัญญาท้องถ่ินและแหล่ง
ท่องเท่ียวในต าบลท่าอิบุญ

12,000 ต าบลท่าอิบุญ กองการศึกษา

รวม จ านวน  5  โครงการ 2,291,800

หน้า 21

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.3 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 จ้างเหมาบริการส ารวจข้อมูลสัตว์และ
ข้ึนทะเบียนสัตว์

10,000 หมู่ท่ี 1-12 ส านักปลัด

2 จ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ 40,000 หมู่ท่ี 3 ส านักปลัด
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้

พิการด้านการดูแลสุขภาพ
20,000 หมู่ท่ี 1-12 กองสวัสดิการสังคม

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

50,000 หมูท่ี 1-12 กองสวัสดิการสังคม

5 รณรงค์/อบรม/ส่งเสริมการจัดการขยะ
มูลฝอยและส่งเสริมการคัดแยกขยะ
ต้ังแต่ต้นทาง

50,000 หมู่ท่ี 1-12 กองสวัสดิการสังคม

6 อบรม/รณรงค์/ส่งเสริมการป้องกันและ
การควบคุมโรคติดต่อต่างๆในต าบล

50,000 หมู่ท่ี 1-12 กองสวัสดิการสังคม

7 อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข

240,000 หมู่ท่ี 1-12 กองสวัสดิการสังคม

รวม จ านวน  7  โครงการ 460,000

หน้า 22

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 60,000 หมู่ท่ี 5 กองการศึกษา
2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 100,000 หมู่ท่ี 5 กองการศึกษา
3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000 อบต.ท่าอิบุญ กองการศึกษา

รวม จ านวน  3  โครงการ 190,000

หน้า 23

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.5 แผนงานการเกษตร
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 ค่าจ้างเหมาบริการเคร่ืองจักรกล
การเกษตร

จ้างเหมาเคร่ืองจักรกล
การเกษตรในการดูแลและ
บ ารุงแปลงสาธิต

20,000 หมู่ท่ี 3 ส านักปลัด

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการ
เกษตรกรรมต าบลท่าอิบุญ

จัดท าแผนพัฒนา
การเกษตรประจ าปี

10,000 ต าบลท่าอิบญ ส านักปลัด

3 โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าในพ้ืนท่ีต าบลท่าอิ
บุญ

5,000 ต าบลท่าอิบญ ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
ด้านการเกษตร

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร

40,000 ต าบลท่าอิบญ ส านักปลัด

รวม จ านวน  4  โครงการ 75,000

หน้า 24

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5.6 แผนงานงบกลาง
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดข้ีนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,081,600 หมู่ท่ี 1-12 กองสวัสดิการสังคม
2 เบ้ียยังชีพความพิการ จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,172,000 หมู่ท่ี 1-12 กองสวัสดิการสังคม
3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 144,000 หมู่ท่ี 1-12 กองสวัสดิการสังคม

รวม จ านวน  3  โครงการ 14,397,600

หน้า 25

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 1 ตัว

3,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้กระจกบานเล่ือน 
จ านวน 1 หลัง

6,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 
จ านวน 1 หลัง

10,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือน 
จ านวน 1 หลัง

8,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 10,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด
6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิคส์

จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA

7,500 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิคส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

22,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิคส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 2 จ านวน 2 ชุด

60,000 อบต.ท่าอิบุญ กองคลัง

9 การรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)แบบ
บรรทุกน้ า ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ  จ านวน 1 คัน

2,535,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

หน้า 26



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือช้ันวางรองเท้า จ านวน
 2 ชุด

12,000 ศพด.อบต.ท่าอิบุญ กองการศึกษา

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,000 ศพด.อบต.ท่าอิบุญ กองการศึกษา
12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิคส์

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล

22,000 อบต.ท่าอิบุญ กองการศึกษา

13 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
จ านวน 2 เคร่ือง

100,000 อบต.ท่าอิบุญ ส านักปลัด

14 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือแท่นบรรยาย (โพ
เดียม).จ านวน 1 ตัว

35,000 อบต.ท่าอิบุญ กองสวัสดิการสังคม

15 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองมัลดิมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง

55,800 อบต.ท่าอิบุญ กองสวัสดิการสังคม

16 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

จัดซ้ือจอรับภาพชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

45,500 อบต.ท่าอิบุญ กองสวัสดิการสังคม

17 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิคส์

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 
หรือ LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบท่ี 1

17,800 อบต.ท่าอิบุญ กองสวัสดิการสังคม

18 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือป๊ัมซัมเมิร์ส ขนาด 
1.5 HP จ านวน 4 ชุด

80,000 อบต.ท่าอิบุญ กองช่าง

19 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือป๊ัมซัมเมิร์ส ขนาด 
2.0 HP จ านวน 3 ชุด

60,000 อบต.ท่าอิบุญ กองช่าง

หน้า 27

แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) โดยผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 
5/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เพ่ือให้เป็นแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 26(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่  3 พ.ศ.(2561) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอิบุญจึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
(นายธีรวุฒิ    ราชแก้ว) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอิบุญ 


