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************************************************ 

สวนที่  1 

บทนํา 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง  จัดทํา
แผนดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป   การขยาย
เวลาการจัดทําและแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น  และภายหลังจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดจัดทําแผนดําเนินการแลว   หากมีการตั้งงบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม
หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นๆ  ที่ตองดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น   ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน  30 วัน นับแตมีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

  เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559     เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาจึงได
จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป  เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินการประจําป  เปนเครื่องมือในการบริหารงาน
ของผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อควบคุมดําเนินการใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  แผนดําเนินงานประจําป  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา  
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  
เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีความชัดเจน 
ในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ําซอนของโครงการ  มีการประสานและบูรณการทํางานกับหนวยงานและ
จําแนกรายละเอียดตางๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในการดําเนินงาน 

1.1 ลักษณะของแผนการดําเนินงานประจําป1.1 ลักษณะของแผนการดําเนินงานประจําป  
  แผนการดําเนินการประจําป  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดํา เนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา  ท่ีบรรจุในแผน 
การดําเนินงานจะมีที่มาจาก 
  -  งบประมาณรายจายประจําป  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอุดหนนุใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 
  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
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- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือ  
หนวยงานอ่ืนๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด  ให
รวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยงานราชการ  สวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือหนวยงาน
อ่ืนๆ  ท่ีมีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาที่มีความคาบเก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่ 

1.2   1.2   ลักษณะของแผนงานประจําปโดยสรุปลักษณะของแผนงานประจําปโดยสรุป  
  1. เปนแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2. เปนแผนท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน 
  3. เปนแผนที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  ลดความซ้ําซอนของโครงการ 
  4. เปนแผนที่มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการ  ในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้น 

1.3 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1. เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น  เพื่อควบคุมการดําเนินงาน

ใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินงานในพื้นท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณน้ัน 
  3. เปนการจัดเตรียมโครงการ/แผนงานตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป  และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

1.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
         จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2548  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   (หมวด  5 ขอ  26)  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสวนทองถ่ิน  รวบรวมแผนงาน / โครงการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการสวนกลาง   สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
อ่ืน ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
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ขอ 27  แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ  ที่ตองดําเนินการ
ในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น    

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบรหิารทองถิ่น 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ

รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ที่ตองดําเนินการในพื้นที่เทศบาล
ตําบลในปงบประมาณนั้น  เพื่อใหดําเนินโครงการไดในปงบประมาณนั้น 

อํานาจในการขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง  เปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน 

การแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่นหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติม  หรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยราชการสวนกลาง   
สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นๆ  ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณ
นั้น   ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายใน  30  วัน  นับแตมี
การจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยราชการสวนกลาง  สวน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ  (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1,2,3,4,…..) 

รายละเอียดขั้นตอนการจดัทําแผนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนที่   1   การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม  
ที่จะมีการดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินแหงนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพื้นที่  โดยขอมูลดังกลาว
อาจตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่  และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรือ 
ก่ิงอําเภอแบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่    2   การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนการดําเนินงาน  โดย
พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร   และแผนงานการพัฒนาของทองถิ่นกําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงานแบงเปน  4  สวน  คือ 

สวนที่  1   บทนํา 
องคประกอบ  ประกอบดวย 

- บทนํา 

- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 

- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดาํเนินงาน 

- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
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สวนที่  2  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของตําบลไผดําพัฒนา 
สวนที่  3  บัญชีโครงการ  /  กิจกรรม 
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01) 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02) 
สวนที่  4  การติดตามและประเมินผลการนาํแผนดําเนินงานไปสูการปฏิบัต ิ

ขั้นตอนที่   3    การประกาศแผนการดําเนินงาน 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  นํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อ

ประกาศใช  การประกาศแผนการดําเนินงาน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เรื่องแผนการดําเนินงานของ(เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อปด
ประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 

1.5   ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  1. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใชแผนการดําเนินงาน  
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาทองถ่ิน  

2.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความตองการและ
ตอบสนองปญหาของทองถิ่น 

3.  ทําใหการพัฒนาในพื้นท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน 
4.  ประชาชนทราบลวงหนาวา  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จะดําเนินการกิจกรรม  หรือมี

โครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บาง  เพื่อใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ใหเปนไปดวยความถูกตอง  โปรงใส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

 

ขอมูลทั่วไปของตําบลไผดําพฒันา 

1. ประวัติความเปนมาของตําบล 

ตําบลไผดําพัฒนาเปนตําบลจัดตั้งใหมเมื่อป 2515  โดยนายสุบิน ทัพไทย แยกมาจาก 
ตําบลบางจัก  จํานวน 4 หมูบาน   และตําบลหัวตะพาน 4 หมูบาน  รวม 8 หมูบาน  และนายสุบิน ทัพไทย 
ไดเปนกํานัน คนแรกของตําบล  ตอมาหมูที่ 2 บานทายลาดไดขอแยกตัวไปข้ึนกับตําบลหัวตะพานเหมือนเดิม  
ในการตั้งชื่อมีหมูบานหมูที่ 4 และหมูท่ี 5 ชื่อบานไผดํา  ประชาชนสวนใหญจะเรียกกันติดปากวา "บานไผดํา" 
และไดเสนอชื่อเปนชื่อตําบลไผดํา และเดิมคําทาย "พัฒนา" จึงเรียกชื่อตําบลไผดําพัฒนา และในปจจุบันไดแยก
หมูบานอีก 1 หมูบาน รวมเปน 8 หมูบาน 

2. อาณาเขต : 
เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ตําบลไผดําพัฒนา  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  ตั้งอยู

ทางทิศตะวันออกของอําเภอวิเศษชัยชาญ  และหางจากอําเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 12 กิโลเมตร หางจาก
จังหวัดประมาณ  17 กิโลเมตร  ใชระยะเวลาการเดนิทางประมาณครึ่งชั่วโมง  
  ทิศเหนือ        จดตําบลหัวตะพาน  อําเภอวิเศษชัยชาญ  และตําบลมหาดไทย  อําเภอเมือง 
  ทิศใต           จดตําบลบานแค  ตําบลโคกชาง  อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก   จดตําบลนรสิงห  ตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง 
  ทิศตะวันตก     จดตําบลบางจัก  ตําบลสี่รอย  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 
  เนื้อที่  

พื้นที่ประมาณ 12.06  ตารางกิโลเมตร  หรือ  5,145  ไร 
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3.  ประชากร มีจํานวนหมูบาน   8  หมูบาน (ขอมูล  ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2561) 

หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากร รวม ชื่อผูใหญบาน 
ชาย หญงิ 

1 บานไผดาํพัฒนา 175 321 334 655 นายการุญ  ธารีรักษ 
2 บานลาดจินจาน 129 198 211 409 นางสาวพชัราภรณ แชมชอย 
3 บานไผดาํพัฒนา 202 294 326 620 นายพรชัย  ทัพไทย 
4 บานไผดาํพัฒนา 77 133 135 268 นายวันชัย  สันทัด 
5 บานไผดาํพัฒนา 64 114 119 233 นายชูเกียรติ  พวงลําเจียก 
6 บานไผดาํพัฒนา 161 281 296 577 นายวัชรินทร  รุงแสง 
7 บานไผดาํพัฒนา 65 114 138 252 นายวิชาญ  สุขเคหา 
8 บานไผดาํพัฒนา 83 148 158 306 กํานันพลพิพัฒน มากศรีกนกโชติ 

 รวมทั้งตําบล 956 1,603 1,717 3,320  

4.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
5.1  การนับถอืศาสนา 

-  นับถือศาสนาพุทธ 
5.2  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

  -  ภาษาไทยภาคกลาง 
5.3  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 

 - ขนมไทย เชน ขนมกระยาสารท ขนมกาละแม ขนมทองหยอด ขนมเม็ดขนุน ขนมฝอยทอง 

 5.การประกอบอาชีพ 
   -  ทําการเกษตร 
   -  เลี้ยงสัตว 
   -  รับจาง 
   -  คาขาย 
   -  รับราชการ 

 6. การคมนาคมขนสง 
  ในปจจุบันมี  1 ทาง  คือ   ทางบก 

-  โดยรถยนตโดยสารประจาํทาง 2 เสนทาง คือ 
 1) สายไผดาํฯ – จังหวัดอางทอง   

2) สายไผดาํฯ – อําเภอวิเศษชัยชาญ 
-  โดยรถยนตสวนตัว/รถยนตบรรทุก 
สามารถติดตอกับพื้นที่ใกลเคียงไดสะดวกมีถนนตัดผานทุกที่  สามารถเดินทางไปกลับได

ภายในวันเดียว 

 7.ดานสาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไผดําพัฒนา      1            แหง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ชื่อ นางศภุราภรณ  ผองพันธุงาม 
เบอรโทรศัพท   035-864264 
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 8.ดานทรัพยากร ดิน / น้ํา /ปา 
- อุตสาหกรรม 

 - โรงงานอุตสาหกรรม 3        แหง   (ธุรกิจบอทราย/โรงงานพลาสติก) 
  1.บอทรายทรัพยแปดแกว 
  2.หจก.ทิพยทวีพงศ    
  3.หจก.ไผดําพลาสติก 

-ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดิน เปนดินรวนปนทรายเหมาะแกการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม   

  -ลักษณะของแหลงน้ํา 
       ลักษณะของแหลงน้ําเปนแมน้ําคลองธรรมชาติ คลองสงน้ําชลประทานไหลผานหลายสาย 
  -ลักษณะของไมและปาไม 
   ลักษณะของไมและปาไม สวนใหญเปนพื้นท่ีนาทําเกษตรกรรมและบอทราย 

-ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม  มีแมน้ํา  คลองธรรมชาติ  คลองสงน้ําชลประทาน
  -ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศอยูในเขตโซนรอน  แบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู  โดยไดรับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต 

 9.สถานที่สําคัญในตําบล 
การศึกษา 

  -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  1            แหง  
     1  โรงเรยีนวัดวันอุทิศ  (สิริกมลฉํ่าราษฎรบํารุง)   
  ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ นางสําเริง  ยอดมิ่ง      

เบอรโทรศัพท  035-864303  
-  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา      1     แหง 

ที่ตั้ง  สํานักงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  หมูที่ 6  ตําบลไผดําพัฒนา 
-  ศูนยการศึกษาตามอัธยาศยัประจําตําบลไผดําพัฒนา   1  แหง 

ที่ตั้ง  หมูที่  7  ตําบลไผดําพัฒนา 
  -  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  8            แหง 

 10.แหลงทองเที่ยวในชุมชน 
               - เปนหมูบานการทองเท่ียวเชิงเกษตรและอนุรักษบานทรงไทยที่มากที่สุดในประเทศ  
จํานวน 398 หลัง 

- ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง หมูท่ี 4  ประธานศนูย  ชื่อ  นางสาวเบญจมาศ  ทองพูล 
    เบอรโทรศัพท   081-304-5152 

 11.หนวยงานภาคที่ขอรับการสนับสนุนการพฒันา 
  1.องคกรสาธารณะประโยชน   ชมรมผูสูงอายุและกองทุนชวยเหลือสวัสดิการสังคมตําบล 
ไผดําพัฒนา 

     ประธานชมรมผูสูงอายุฯ  ชื่อ  นายกิตติพงศ  พวงศิริ 
      เบอรโทรศัพท  081-921-7199 
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2.กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไผดําพัฒนา  

       ประธานกองทุนฯ ชื่อ  นายสมนึก  อองละออ   (รักษาการแทน) 
                เบอรโทรศพัท    081-921-1947 
  3.กลุม อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.ตําบลไผดําพัฒนา) 
      ประธาน อสม.  ชื่อ  นางสาวสวงค  ผลแยม 
      เบอรโทรศัพท    089-013-8242 

 12.อื่น ๆ  
  การไฟฟา 

-  จํานวนครัวเรอืนที่มีไฟฟาใช  950 ครัวเรือน ทุกหมูบานมีไฟฟาใชทุกครัวเรือนและ
มีไฟฟาสาธารณะที่เปนจุดชุมชน  จํานวน  8  หมูบาน 

  การประปา 
   - ใชน้ําประปาบาดาลขนาดใหญ  จํานวน   7  แหง 
   - ใชน้ําประปาบาดาลถังลูกบอล   จํานวน  4  แหง  
  โทรศัพท  
   - ทุกครัวเรอืนมีโทรศัพทใช สวนใหญใชโทรศพัทเคลื่อนที่ 
  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรอืการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
   - ไปรษณียเอกชนในเขตตําบล  จํานวน  1  แหง 
  ระบบเศรษฐกิจ 
   การเกษตร 
   - มีอาชีพทํานาเปนสวนมาก และทําสวน ปลูกพืชผักสวนครัว พืชลมลุก 
   การปศุสัตว 
   - มีฟารมเลี้ยงสัตว 3  แหง 
   1. บรษิัท ไผสิงหทอง  จํากัด  มี 2 แหง 
   2.  บรษิัท เอกราชหมูทอง จํากัด 
   การบริการ 
   -  รานคาขายเครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ             32       ราน 
   -  รานคาอาหารและเครื่องดื่ม   7        ราน 

-  รานขายปลีกน้ํามัน             13       แหง 
-  รานซอมมอเตอรไซด    2        แหง 
-  รานตัดผม     4        แหง 
-  คลินิก                2        แหง 

  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  - กลุมอาชีพทําขนมไทยตามเทศกาล  จํานวน  4  กลุม 
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ศักยภาพในตําบล 



1.ดานการเมืองการบริหาร 
บุคลากรฝายการเมือง 

  การแบงเขตเลือกตั้ง เปน 2 เขต  
  เขต  1  ประกอบไปดวย  หมูท่ี 2, หมูที่ 3 , หมูท่ี 4  และหมูท่ี 5 
  เขต  2  ประกอบไปดวย  หมูท่ี 1, หมูที่ 6 , หมูท่ี 7 และหมูที่ 8 
  1.  คณะผูบรหิารเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ประกอบดวย   

  -   นายไพโรจน  พวงศิร ิ       นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา 
        -   นายวิรัตน  เรียนลึก  รองนายกเทศมนตรี  คนท่ี  1 

-   นายมนัส  บุญสม  รองนายกเทศมนตรี  คนท่ี  2 
-   นายทองขาว  สนเทห   เลขานุการนายกเทศมนตรี   
-   นายจรัญ  สุขดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

2.  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  แบงเขตเลือกตั้งเปน 2 เขต   ประกอบดวย 
  1.  นายวินัย  แกวประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  2.  นายเกรียงไกร  พันธุสะ รองประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  3.  นางจํานงค   พ่ึงสมศักดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

4.  นายประทิว  ภูประสงค สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  (ลาออก) 
  5.  นายอนันต  เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

6.  นายสมหวัง  พุฒวันดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  7.  นายวิชาญ   กมลฉ่ํา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  8.  นายประทีป  ศรีวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

9.  นายสมเจต  มีจันทรมาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายพวน  อยูอาจินต  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นางจุฑามาศ  สมสอน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นายสมศกัดิ์  กรผลกึ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

  บุคลากรฝายประจํา 
 เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา  มีจํานวนบุคลากรท้ังสิ้น  56 คน  แยกเปน 
 ปลัดเทศบาล      จํานวน  1 คน 

ตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล    จํานวน   5 คน 
ตําแหนงในสวนกองคลัง     จํานวน  3 คน 
ตําแหนงในสวนกองชาง     จํานวน  1 คน 
ตําแหนงในสวนกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน  2 คน 
ตําแหนงในสวนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จํานวน  2   คน 
จํานวนลูกจางประจํา     จํานวน  1 คน 
จํานวนพนักงานจางตามภารกิจ    จํานวน          11 คน 
จํานวนพนักงานจางทั่วไป              จํานวน  2 คน 
จํานวนพนักงานจางเหมาบรกิาร    จํานวน          28 คน  
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รายไดของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 



ประจําปงบประมาณ 2562 ประมาณการไวท้ังสิ้น จํานวน  28,993,700บาท  ประกอบดวย 
  -รายไดที่เทศบาลจัดเก็บเอง       399,400บาท  
  -รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให   14,730,000บาท 
  -เงนิอุดหนุนจากรัฐบาล     13,864,300บาท 

อํานาจหนาที่ของสวนราชการ  แบงออกเปน  4  สวน   ดังนี้ 

1.  สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของเทศบาลตําบล และ
ราชการที่มไิดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง  หรือสวนราชการใดในเทศบาลตําบลโดยเฉพาะ  รวมท้ังกํากับและ
เรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลตําบลใหเปนไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนงาน  
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบล  ประกอบดวย 

 งานบริหารทั่วไป    มีหนาท่ีเกี่ยวกับบรหิารงานทั่วไปซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามแตจะ
ไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่  เชน  ติดตอนัดหมาย  จัดงานรับรองตาง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สําหรับการประชุม  ทํารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ  ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ  ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหนาสวน
ราชการ  หรือมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายดานดวยกัน  และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เก่ียวของรวมทั้งงานราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกอง  หรือสวนราชการใดในเทศบาล
ตําบลโดยเฉพาะ 
  งานนโยบายและแผน  มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ประสานงาน  ประมวลผล  พิจารณาเสนอแนะ  เพื่อประกอบการ
กําหนดนโยบาย  จัดทําแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดําเนนิงานตาม  แผนและโครงการตาง ๆ 
 
  งานนักพัฒนาชุมชน  มีหนาที่เก่ียวกับการสํารวจขอมูลเบ้ืองตนในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทํา
แผนงาน ดําเนินการและสนับสนุนใหมีการรวมกลุมของประชาชนประเภทตาง ๆ แสวงหาผูนําทองถิ่นเปนผูนํา
และเปนที่ปรึกษากลุมในการพัฒนาชุมชน ดูแลสงเสริมประชาชนใหมีความสนใจ  ความเขาใจและความคดิริเริ่ม
ในการพัฒนาชุมชนในทองถิ่นของตน รวมทํางานพัฒนากับประชาชนในทองถิ่นอยางใกลชิด ใหคําแนะนําและ
ฝกอบรมประชาชนในทองถ่ินตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายไดตอครอบครัว
ในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อํานวยความสะดวกและประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  
ที่เก่ียวของเพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทํารายงานตาง ๆ  เปนตน 

 
2.  กองคลัง   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย  การรับ  การนําสงเงิน  การเก็บรักษาเงิน  

และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสําคัญ  ฏีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนและคาจาง  คาตอบแทนเงิน
บําเหน็จ  บํานาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินตาง ๆ   
การจัดทําบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ  การควบคุม  การเบิกจาย  งานทํางบ
ทดลองประจําเดือน  ประจําป  งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลตําบลและงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของและไดรับ
มอบหมาย  ประกอบดวย 

 การเงิน  มีหนาที่เก่ียวกับงานทางการเงินและบัญชี  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
การรวบรวมรายละเอียด  และดําเนินงานเก่ียวกับการงบประมาณของสวนราชการ 
 
 

11 
 



 งานบัญชี  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี  การงบประมาณและการบัญชีทั่วไป   
ของสวนราชการ  เชน  การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน  ลงบัญชี  ทํารายงานการบัญชี   
รวมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ  รายรับ-รายจาย  ประจําป 

 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ  มีหนาที่เกี่ยวกับการวัสดุท่ัวไปของสวนราชการ  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา  จัดซื้อ  การเบิกจาย  การเก็บรักษา   การซอมแซมและบํารุงรักษา   
การทําบัญชีทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสําคัญ  หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  การแทงจําหนายพัสดุท่ี
ชํารุด  การทําสัญญา  การตออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจาง 

 งานจัดเก็บรายได มีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตางๆ และรายไดอื่น ๆ  
ของเทศบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ  คํารองหรือคําขอของผูเสียภาษี
และคาธรรมเนียม รับชําระเงนิ เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทําทะเบียน และรายการตาง ๆ  เก็บรักษา
หลักฐานคาธรรมเนียม  และรายไดอื่น ๆ  ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบตรวจสอบและประเมินภาษี   
การเก็บรกัษาและนําสงเงนิ  เปนตน   และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

3. กองชาง   มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจออกแบบการจัดทําขอมูล  ทางดานวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ การกอสราง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนงานปฏิบัติงานการกอสราง  และซอมบํารุง  การควบคุมการกอสราง  
และซอมบํารุง  งานแผนงานดานวิศวกรรม   การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องกล  
การควบคุม  การบํารุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษา   
การเบิกจาย  วัสดุ  อุปกรณ น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของและที่ไดรับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหนาที่เก่ียวกับงานทางวิชาการศึกษา  และพัฒนา
การศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เชน  
การจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยใหมีงานธุรการ งานการเจาหนาที่ งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน   
งานศกึษานิเทศก งานกิจการนักเรียน  งาน  ศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอการทางการศึกษา  งานฝกและสงเสริม
อาชีพและเครือขายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา สงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและ
นันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและศึกษานอกโรงเรียน  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห  
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับท่ีอยูในความควบคุมของทางราชการ  ปรับปรุงมาตรฐานของ
สถานศึกษา  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑการศึกษา  การบริการและ
สงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษาการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา   
การวางแผนการศกึษา  การวิจัยทางการศึกษา  การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา  เปนตน  และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   มีหนาที่ในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคติดตอ  
การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการจัดการดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และการใหบริการดานสาธารณสุข โดยมีสวนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และปฏิบัติหนาที่
อ่ืนที่เก่ียวของและที่ไดรับมอบหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496   และรองรับภารกิจการถายโอน
งานตามพระราชกฤษฎีกากําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่น ๆ 
ที่เก่ียวของ 

 

 



สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนดําเนินงานไปสูการปฏิบัต ิ

 
การติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญในการดําเนินงานพัฒนาองคกร

ปกครอง สวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด 6  ขอ 28  ไดกําหนดองคประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น   เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลไผดํา พัฒนาเปนไปดวย 
ความเรียบรอยถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝายรวมกัน  ทั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ประชาชน  หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ผูแทนฝายบริหาร   รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ ที่สภาทองถิ่น
คัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อ
นําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของโครงการไดอยางแทจริง 

วัตถุประสงค 
เพื่อใหทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ อันเปนประโยชนตอการจัดทําแผนดําเนินงานในปตอไปและเปนการสรางแนวทางการมีสวน
รวมแบบบูรณาการจากทุก ภาคสวนในทองถ่ิน 

การติดตามและประเมินผล 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยมีหนาที่ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 29 ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานจามเห็นสมควร  

การตรวจสอบโดยอําเภอ 
โดยมีหนาที่กํากับดูแลใหเทศบาลตําบลใชแผนพัฒนาของเทศบาลเปนแนวทางจัดทํา 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   โดยตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลในอํานาจการกํากับดูแล
ของนายอําเภอ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 มาตรา 71 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 )  
พ.ศ. 2552 ใหเปนไปตามกฎหมาย  
 



52 
การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม 

  1. เทศบาลตําบลแตงตั้งผูแทนประซาชนหรือผูแทนประซาคมขอเสนอของประซาซน  
โดยเลือกผูที่มีความรู  หรือมีประสบการณเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางเขารวมเปนคณะกรรมการในคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   

2. ผูแทนชุมชนหรือผูแทนประซาคมรวมทั้งประชาซนทั่วไปสามารถตรวจสอบและดําเนินงาน
ของเทศบาลตําบลใหเปนไปดวยความถูกตอง 

3. เมื่อสิ้นปงบประมาณใหคณะผูบรหิารประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานในรอบปตอประซาคม
ตําบลเพื่อใหประชาชนไดแสดงความเห็น รวมทั้งใหขอเสนอแนะตอผลการดําเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จํานวนประชากรตําบลไผดําพัฒนา  ณ  กันยายน   2561 

                  

หมูบาน จํานวนครัวเรอืน ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม 

1 175 321 334 655 

2 129 198 211 409 

3 202 294 326 620 

4 77 133 135 268 

5 64 114 119 233 

6 161 281 296 577 

7 65 114 138 252 

8 83 148 158 306 

รวม 956 1603 1717 3,320 

 

 


