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สว่นที ่ 1   
บทน ำ 

บทน ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ควำมส ำคัญ

กับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนด
นโยบำย กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลัง  และมีอ ำนำจหน้ำที่ของ
ตนเองโดยเฉพำะ  นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรบัผดิชอบในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่กำรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำช่ือเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิกสภำท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหำรท้องถ่ิน  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำข้ึนเพื่อให้กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงมีอ ำนำจกว้ำงขวำงข้ึน  ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่บริกำรสำธำรณะ
พื้นฐำนแก่ประชำชนในท้องถ่ินเท่ำนั้น  แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคม
ท้องถ่ิน และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมำก 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นแผนที่
ก ำหนดยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ ในช่วง 5 ปี (25๖๑ – ๒๕๖๔)  และเช่ือมโยงกับกำรวำงแผนเพื่อจัดท ำงบประมำณ
ประจ ำปี เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัดข้ึนส ำหรับงบประมำณ
แต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำและประสำนแผน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวง
มหำดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม ๒๕๕๙  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดย
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จึงได้จัดท ำแผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖4  ตำมรูปแบบที่ก ำหนดตำม
หนังสือดังกล่ำว โดยปรับเปลี่ยนจำก “แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น “แผนงำน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบ
แผนพัฒนำสี่ปี ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797    ลงวันที่ 10 ตุลำคม 
2559 โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖4  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกข้ึนและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นๆ  รวมทั้งกำรจ ำแนกรำยละเอียด
ต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อให้กำรติดตำมและประมวลผลเมื่อสิ้นป ี  มีควำมสะดวก
มำกข้ึน ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3/ว6247  ลงวันที่   3 
พฤศจิกำยน  2560 (4) กำรจัดท ำแผนด ำเนินงำนส ำหรับครุภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดท ำเป็นโครงกำรเพื่อพัฒนำท้องถ่ิน
ให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด.02/1 ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดยังมิได้ด ำเนินกำรจัดท ำ
แบบ ผด.02/1 ให้ด ำเนินกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกหนังสือนี้ 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  มุ่งหวังว่ำ
แผนกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจดักำร กำรติดตำมและประมวลผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่ำงดี 
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วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. แผนกำรด ำเนินงำนมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ ำปีงบประมำณนั้ น
เพื่อให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีควำมชัดเจนในกำร
ปฏิบัติมำกข้ึน ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร มีกำรประสำนและบูรณำกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนก
รำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน 
 2. แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถ่ิน เพื่อควบคุม
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 3. แผนกำรด ำเนินงำน จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำรด ำเนินงำนจะมี
ที่มำจำก 
  3.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร) 
  3.2 โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดจำกกำรจ่ำยขำด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
  3.3 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรเองโดยไม่ใช้
งบประมำณ (ถ้ำมี) 
  3.4 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำน
อื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่มีลักษณะ
กำรด ำเนินงำนครอบคลุมพื้นทีห่ลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรอืเปน็โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่มีควำม
คำบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบจำก
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดหรืออำจสอบถำมไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.5 โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจำรณำเห็นว่ำจะเกิด
ประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ 
  

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 ข้อ 4 ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่ำ กำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ที่
ด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถ่ิน 
 2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ินพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถ่ิน
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ 
เพื่อให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
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 3. แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถ่ิน 
 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
 ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน /โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร 
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน  30 
วัน นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน /โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ (โดยให้จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม         
ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
 ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้ องถ่ิน และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน ำวัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนข้ันตอนกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำนโดยน ำเสนอ ดังนี้ 
  1.1 บทน ำ 
  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1.3 ข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  1.4 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 
  2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด.01) 
  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนิน  คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด หน่วยงำนรับผิดชอบ 
  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์แผนงำน   
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบและเมื่อ
ลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย 
  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมทั้งหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ทั้งหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของบประมำณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
 
 



๔ 
 

  2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด.02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละ
ยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำนโดยมีล ำดับที่/โครงกำรรำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดข้ึนจำกโครงกำร/
งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกตุลำคม
ของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
  2.3 บัญ ชีจ ำนวนครุ ภัณฑ์ ส ำหรับที่ ไม่ ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒ นำท้อง ถ่ิน           
(แบบ ผด.02/1) 
  แบบ ผด.02/1  เป็นบัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ
ท้องถ่ินประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์  /แผนงำนโดยมีล ำดับที่/ครุภัณฑ์/รำยละเอียดของครุภัณฑ์/
งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกตุลำคม
ของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ท ำให้กำรด ำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น 

2. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรน ำแผนไปปฏิบัติ  มีควำมสะดวกและ              
มีประสิทธิภำพ 

3.  เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4.  ทรำบถึงจ ำนวนงบประมำณที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี 
5.  สำมำรถบริหำรเวลำในกำรด ำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
6.  สำมำรถน ำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ     

ตำมงบประมำณในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564 ได้อย่ำงถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที ่2   
       

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  ( ผด.01)                  
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  ( ผด.02)     
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด. 02/1)                   

  
 
 
 



แบบ ผด.01

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณท้ังหมด

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2.1  แผนงานการศึกษา ๔ ๗.๘๔ ๑,๗๓๑,๕๐๐ ๔.๔๘ กองการศึกษาฯ

รวม ๔ ๗.๘๔ ๑,๗๓๑,๕๐๐ ๔.๔๘
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
4.1  แผนงานงบกลาง ๓ 5.88 ๘,๘๔๒,๘๐๐ ๒๒.๙๐ กองสวส้ดิการฯ
4.2 แผนงานการศึกษา ๒ 3.92 ๗๓๙,๖๖๐ ๑.๙๒ กองการศึกษาฯ
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ 1.96 ๓๒,๗๕๐ ๐.๐๘ ส านักปลัด

๑ 1.96 ๒๔,๐๘๐ ๐.๐๖ กองสวส้ดิการฯ
รวม ๗ ๑๓.๗๒ ๙,๖๓๙,๒๙๐ ๒๔.๙๗

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1  แผนงานสาธารณสุข ๑๒ 23.52 ๒๕๖,๓๐๐ ๐.๖๖ ส านักปลัด

๑ 1.96 ๖๘,๒๗๐ ๐.๑๗ กองสวสัดิการฯ

รวม ๑๓ 25.49 ๓๒๔,๕๗๐ ๐.๘๔

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ท่ีด าเนินการ โครงการท้ังหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณท้ังหมด

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา ๑๖ 31.37 ๒๖,๓๓๒,๕๐๐ ๖๘.๒๑ กองช่าง
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๒ 3.92 ๓๒๙,๙๐๐ ๐.๘๕

รวม ๑๘ 35.29 ๒๖,๖๖๒,๔๐๐ ๖๙.๐๗
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรม
7.1  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ๑ ๑.๙๖ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๒ กองการศึกษาฯ

รวม ๑ 1.96 ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๒
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒ ๓.๙๒ ๓๕,๑๕๐ ๐.๐๙ ส านักปลัด
8.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กบัชุมชน ๑ ๑.๙๖ ๒๒,๑๗๐ ๐.๐๕ ส านักปลัด

รวม ๓ ๕.๘๘ ๕๗,๓๒๐ ๐.๑๔
  9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒ ๓.๙๒ ๑๙,๓๐๐ ๐.๐๕ ส านักปลัด

รวม ๒ ๓.๙๒ ๑๙,๓๐๐ ๐.๐๕
๑๐.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงานการเกษตร ๒ ๓.๙๒ ๘๒,๓๐๐ ๐.๒๑ ส านักปลัด
10.2 แผนงานสาธารณสุข ๑ ๑.๙๖ ๗๔,๖๐๐ ๐.๑๙ ส านักปลัด

รวม ๓ ๕.๘๘ ๑๕๖,๙๐๐ ๐.๔๐
รวมท้ังส้ิน ๕๑ ๑๐๐ ๓๘,๖๐๑,๒๘๐ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1  แผนงำนกำรศึกษำ

๑ โครงกำรสนบัสนนุค่ำใช้จำ่ยในกำร   -ค่ำอำหำรกลำงวัน  อัตรำมื้อละ 372,400 อบต. กองกำรศึกษำฯ
บริหำรสถำนศึกษำ 20  บำทต่อคน  จ ำนวน 245  วัน บำ้นวัง

 (ส ำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.)
  -ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน อัตรำ
คนละ 1,700   บำท/ปี
(  ส ำหรับเด็กปฐมวัย  2-5 ป ี)
 -ค่ำหนงัเรียน อัตรำคนละ
200  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
  -ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ
200  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
  -ค่ำเคร่ืองแบบนกัเรียน อัตรำคนละ
300  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕64
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

    -ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
อัตรำคนละ 430  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี

๒ โครงกำรจดักำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ จดักิจกรรมใหเ้ด็กศึกษำหำควำมรู้ ๑๗,๑๐๐ อบต.บ้ำนวัง
นอกสถำนท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก นอกสถำนศึกษำ

๓ โครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ จดังานวันเด็กแหง่ชาติประจ าปี ๑๐,๐๐๐ อบต.บ้ำนวัง กองกำรศึกษำฯ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ต าบลบา้นวัง

๔ อุดหนนุโครงกำรอำหำรกลำงวัน สนับสนุนงบประมำณส ำหรับค่ำอำหำร 1,332,000 โรงเรียน กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับนกัเรียนขำดแคลนใน กลำงวันให้โรงเรียนในพืน้ท่ี จ ำนวน  4  แห่ง ในพืน้ท่ี
โรงเรียนในพืน้ท่ี ดังนี้   

1. โรงเรียนบ้ำนวัง (สำยอนุกลู)
2. โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงดอน
3. โรงเรียนบุง่สะอำดวัฒนำ
4. โรงเรียนดอนน้ ำใสวิทยำ
อตัรำมื้อละ 20 บำท/คน/วัน จ ำนวน 200 วัน

รวม       4     โครงกำร ๑,๗๓๑,๕๐๐

๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง

๑ โครงกำรสงเครำะหเ์บีย้ยังชีพ สนบัสนนุเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  ๖,๐๐๐ หมู่ท่ี 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
ผู้ปว่ยเอดส์ จ ำนวน  ๑  คน ต.บำ้นวัง

๒ โครงกำรสงเครำะห์ สนบัสนนุเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 7,368,000 หมู่ท่ี 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ ต.บำ้นวัง
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๓ โครงกำรสงเครำะห์ สนบัสนนุเบีย้ยังชีพคนพิกำร  1,468,800 หมู่ท่ี 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
เบีย้ยังชีพผู้พิกำร ต.บำ้นวัง

รวม       3     โครงกำร ๘,๘๔๒,๘๐๐

4.2  แนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชน  เพื่อเป็นบุคลำกรท่ีมีคุณภำพของสังคมต่อไปในอนำคตแผนงำนกำรศึกษำ
๑ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จดัหำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ 101,560   ศูนย์พัฒนำฯ กองกำรศึกษำฯ

ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก นกัเรียนเด็กเล็ก จ ำนวน 1  แหง่ อบต.บ้ำนวัง
จ ำนวน ๒6๐ วัน ๆ ละ 
7.37  บำท/คน

๒ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จดัหำอำหำรเสริม (นม)  ส ำหรับ 638,100   ร.ร.ในพืน้ท่ี กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับโรงเรียนในพืน้ท่ี นกัเรียนเด็กเล็ก - ป.๖ ต.บำ้นวัง

จ ำนวน 4 แหง่ จ ำนวน ๒๖0 วัน ๆ 
ละ ๗.37 บำท/คน

รวม       2    โครงกำร ๗๓๙,๖๖๐

๑ โครงกำรเยำวชนบำ้นวังรวมพลัง ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้ 32,750 อบต. ส ำนกัปลัด
ต่อต้ำนยำเสพติด (อบำยมุข) ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร บำ้นวัง

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนท่ี ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จำ่ยอื่น ๆ
ท่ีเกีย่วขอ้งกบักำรจดัท ำโครงกำร 

4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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๒ โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ตำม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้ ๒๔,๐๘๐ อบต. กองสวัสดิกำรฯ
แนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง ค่ำตกแต่งสถำนท่ี ค่ำสมณำคุณวทิยำกร บำ้นวัง

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม ค่ำเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรม ค่ำวตัถดิุบต่ำง ๆและค่ำใช้
อื่น ๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบักำรจดัท ำโครงกำร 

รวม 2      โครงกำร ๕๖,๘๓๐
๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
5.1  แผนงำนสำธำรณสุข

๑ โครงกำรปนัยิ้มสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ฯ  โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้ ๖๘,๒๗๐ อบต.บำ้นวัง กองสวัสดิกำรฯ
ตำมรอยวิธีแหง่ควำมพอเพียง ค่ำสมนำคุณวทิยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรวำ่งและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จำ่ยอื่น ๆ 
ท่ีเกีย่วขอ้งในกำรจดัท ำ โครงกำร  

๒ โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ ๓๖,๓๐๐ อบต.บำ้นวัง ส ำนกัปลัด
โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ  -ค่ำวัสดุ (วัคซีน)
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค  -ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกบัโครงกำรฯ
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารีกรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี
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๓ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 1 ส ำนกัปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน

หมู่ท่ี 1  บ้ำนดอนต ำแย 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๔ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 2 ส ำนกัปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 2  บ้ำนบุ 2. ให้ควำมรู้และป้องกนักำรใช้สำรเคมีในเกษตรกร

๕ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 3 ส ำนกัปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 3  บ้ำนวัง 2. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

๖ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 4 ส ำนกัปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 4  บ้ำนหนองกลำงดอน 2. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์
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๗ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 5 ส ำนกัปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 5  บ้ำนหนองน้ ำใส 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๘ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 6 ส ำนกัปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 6  บ้ำนโคกสะอำด 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร

3. ส่งเสริมให้ควำมรู้กำรป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ
๙ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 7 ส ำนกัปลัด

ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 7  บ้ำนถนนวำรี 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๑๐ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 8 ส ำนกัปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์
หมู่ท่ี 8  บ้ำนวังใหม่ 2. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน

3. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
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๑๑ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 9 ส ำนกัปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 9  บ้ำนดอนมะยม 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

3. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

๑๒ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 10 ส ำนกัปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน   2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี  10  บ้ำนดอนใหม่ 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๑๓ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 11 ส ำนกัปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 11  บ้ำนวังสง่ำ 2. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

รวม    13     โครงกำร ๓๒๔,๕๗๐
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

๑ โครงกำรก่อสร้ำงถนนหนิคลุก  ก่อสร้ำงถนนหนิคลุก ผิวจรำจรกว้ำง ๒๐๗,๗๐๐ หมู่ท่ี 1 กองช่ำง
สำยดอนต ำแย - ค้ำงพลูกลำง กว้ำง 5.00 เมตร ยำว  238  เมตร  
หมู่ท่ี 1 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตร

หนิคลุกไม่นอ้ยกว่ำ  178.50 ลบ.ม. 
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ช่ัวครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอียด
ตำมแบบท่ี อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น
บริเวณท่ีนำนำงส ำรวย เจำ้สันเทียะ
พิกัด X=817394 , Y=1678135
จดุส้ินสุด
บริเวณท่ีนำนำงส ำรวย เจำ้สันเทียะ
พิกัด X=817437 , Y=1677908
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๒ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ก่อสร้ำงถนน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง ๒๓๐,๔๐๐ หมู่ท่ี 2 กองช่ำง
สริมเหล็กตอนท่ี 2 ต่อจำกบำ้น 5.00 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ 
นำยเมิ้ง เช่ือมต ำบลด่ำนใน 0.15 เมตร หรือปริมำตรคอนกรีต
หมู่ท่ี 2 ไม่นอ้ยกว่ำ 60  ลบ.ม. มีพืน้ท่ี

เทคอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ  400  ตร.ม.
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร 
ช่ัวครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอียด
ตำมแบบท่ี อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น
บริเวณท่ีนำนำยบญุช่วย  นพขุนทด
พิกัด X=811671  Y 1674123
จดุส้ินสุด
ท่ีบริเวณท่ีนำนำยบญุช่วย  นพขุนทด
X=811593   Y 1674142

๓ โครงกำรซ่อมสร้ำงคลองดำด ซ่อมสร้ำงคลองดำดคอนกรีต ส่งน้ ำเข้ำ ๖๓๒,๖๐๐ หมู่ท่ี  3 กองช่ำง
คอนกรีตส่งน้ ำเข้ำสระวัดโพธิเ์ต้ีย สระวัดโพธิเ์ต้ีย-บงึสง่ำ กว้ำง 3.00 
-บงึสง่ำ หมู่ท่ี 3 เมตร ยำว 600 เมตร ลึก 1.50 เมตร 

หนำ 0.05 เมตร ก้นกว้ำง 1.00  
เมตร พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ย
โครงกำรช่ัวครำวอย่ำงละ 1 ปำ้ย  
รำยละเอียดตำมแบบท่ี อบต.บำ้นวัง 
ก ำหนด
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๔ โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒๒๗,๖๐๐ หมู่ท่ี  4 กองช่ำง
ซอยบำ้นผู้ใหญ่เสนห่์ กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 101 เมตร 
หมู่ท่ี  4 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตร

คอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ 60.60 ลบ.ม. 
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ช่ัวครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอียด
ตำมแบบท่ี อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น
ท่ีบำ้นนำยบญุยืน  อมฤก
พิกัด X=812684 , Y=1676298
จดุส้ินสุด
ท่ีไร่นำยบญุยืน อมฤก 
พิกัด X=812732 , Y=1676211
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๕ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 6.00 เมตร ๒๖๑,๓๐๐ หมู่ท่ี  5 กองช่ำง
สำยกลำงบำ้น ยำว 76 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หมู่ท่ี 5 หรือปริมำตรคอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ 

68.40 ลบ.ม. หรือมีพืน้ท่ีเทคอนกรีต
ไม่นอ้ยกว่ำ  456  ตร.ม. พร้อมปำ้ย
โครงกำรและปำ้ยโครงกำรช่ัวครำว
อย่ำงละ 1 ปำ้ย  รำยละเอียดตำมแบบ
ท่ี อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น
ท่ีบำ้นนำยสันติ  ช ำนพิงษ์
พิกัด X=814628 , Y=1679535
จดุส้ินสุด
ท่ีนำนำยด ำ  รำมโคกกรวด
พิกัด X=814633  , Y=1679608
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๖ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ก่อสร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4.00 เมตร ๒๙๒,๓๐๐ หมู่ท่ี  6 กองช่ำง
เสริมเหล็กซอย 1 หมู่ท่ี 6 ยำว 130 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือปริมำตรคอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ 
78 ลบ.ม. มีพืน้ท่ีเทคอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ
  520  ตร.ม.พร้อมปำ้ยโครงกำรและ
ปำ้ยโครงกำรช่ัวครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบท่ี อบต.บำ้นวัง 
ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น
ท่ีไร่นำยฝัน ชำญสูงเนนิ
พิกัด X=812641 , Y=1672981
จดุส้ินสุด
ท่ีนำนำยชำน ท ำดี
พิกัด X=812641 , Y=1673108
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๗ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ก่อสร้ำง ถนน คสล.กว้ำง 4.00 เมตร ๒๖๙,๘๐๐
เสริมเหล็กสำยนำบุง่ หมู่ท่ี 7 ยำว 120 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือปริมำตรคอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ 
72 ลบ.ม. พืน้ท่ีเทคอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ 
 480  ตร.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำรและ
ปำ้ยโครงกำรช่ัวครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบท่ี อบต.บำ้นวัง
 ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น
ท่ีนำนำยพอดี  ใจชอบ
พิกัด X=815027, Y=1678714
จดุส้ินสุด
ท่ีบำ้นนำยประเสริฐ   เปงิขุนทด
พิกัด X=  815144 , Y= 1678718
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๘ โครงกำรซ่อมสร้ำงคลองดำด ซ่อมสร้ำงคลองดำดคอนกรีตส่งน้ ำ  ๑๖๖,๖๐๐ หมู่ท่ี 8 กองช่ำง
คอนกรีตส่งน้ ำสำยเหมืองพระ สำยเหมืองพระ 
หมู่ท่ี 8 ช่วงท่ี 1 

กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 69  เมตร 
ลึก 1.50  เมตร หนำ 0.05 เมตร  
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 69  เมตร 
ก้นกว้ำง 1.00 เมตร
จดุเร่ิมต้น
บริเวณท่ีนำนำงละมุด  โปสันเทียะ
พิกัด X=813521 , Y=1674738
จดุส้ินสุด
บริเวณท่ีนำนำยชูเดช  ยังสันทียะ
พิกัด X=813461 , Y=1674771
ช่วงท่ี 2    กว้ำง 3.00 เมตร
 ยำว 74 เมตร ลึก 1.50  เมตร 
หนำ 0.05 เมตร  ก้นกว้ำง 1.00 เมตร
จดุเร่ิมต้น
บริเวณท่ีนำนำยอุดม   ทัศกุล
พิกัด X=812964 , Y=16744803
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

จดุส้ินสุด
บริเวณท่ีนำนำงมนสัภรณ์   เดียมขุนทด
พิกัด X=813042 , Y=1674781
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ช่ัวครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบท่ี อบต.บำ้นวัง 
ก ำหนด

๙ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอน ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓๐๐,๖๐๐ หมู่ท่ี  9 กองช่ำง
กรีตเสริมเหล็กสำยหนำ้วัดปำ่ กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 95 เมตร 
 -บำ้นหนองน้ ำใส หมู่ท่ี 9 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตรคอนกรีต

ไม่นอ้ยกว่ำ  71.25  ลบ.ม. พืน้ท่ี
พืน้ท่ีเทคอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ 475 ตร.ม.
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ช่ัวครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบท่ี อบต.บำ้นวัง 
ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น  
บริเวณท่ีนำนำงวัฒนำ   ดีไร
พิกัด X=814987 , Y=1679801
จดุส้ินสุด  
บริเวณท่ีบำ้นนำงสมทรง บ ำรุงศิลป์
พิกัด X=814895 , Y=1679824
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๑๐ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนน คสล. ๒๙๒,๓๐๐ หมู่ท่ี  10 กองช่ำง
สำยฝ่ังหว้ย หมู่ท่ี 10 กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 130 เมตร 

หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตร
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ  78  ลบ.ม.
 พืน้ท่ีเทคอนกรีตไม่นอ้ยกว่ำ  520 
 ตร.ม.พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ย
โครงกำรช่ัวครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบท่ี อบต.บำ้นวัง 
ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น 
บริเวณบำ้นนำยช ำนำญ   ฟรีสันเทียะ
พิกัด X=817418 , Y=1680066
จดุส้ินสุด 
บริเวณท่ีนำนำยก่วง   โพธิถ์ำวร
พิกัด X=817427 , Y=1679941
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๑๑ โครงกำรก่อสร้ำงถนนดิน ก่อสร้ำงถนนดินเสริมหนืคลุก ๒๕๒,๗๐๐ หมู่ท่ี  11 กองช่ำง
เสริมหนิคลุกสำยทิศใต้บงึสง่ำ ลงดินถม กว้ำง 5 เมตร ยำว 250 เมตร
 หมู่ท่ี 11 หนำ 0.50 เมตร หรือมีปริมำตร

ดินถมไม่นอ้ยกว่ำ   625  ลบ.ม.
ลงหินคลุก กว้ำง 5 เมตร ยำว 250 เมตร 
หนำ 0.10 เมตร  หรือมีปริมำตรหนิคลุก
ไม่นอ้ยกว่ำ  125  ลบ.ม พร้อมปำ้ย
โครงกำรและปำ้ยโครงกำรช่ัวครำว
อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอียดตำมแบบท่ี 
อบต.บำ้นวังก ำหนด
จดุเร่ิมต้น 
บริเวณท่ีไร่นำยรุ้ง   คงสันเทียะ
พิกัด X=814661 , Y=16743712
จดุส้ินสุด
บริเวณท่ีบริเวณท่ีไร่ นำยส ำเริง  กลุส ำโรง
พิกัด X=814867 , Y=1673577
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๑๒ เงินชดเชยสัญญำแบบปรับ เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง ๑๒๕,๐๐๐ อบต.บำ้นวัง กองช่ำง
รำคำได้(ค่ำ K) ตำมแบบสัญญำจำ้งแบบปรับ

รำคำ (ค่ำ K)

๑๓ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓,๑๑๒,๐๐๐ หมู่ท่ี  4 กองช่ำง
สำยบำ้นหนองกลำงดอนเช่ือมถนน  กว้ำง 6 เมตร ยำว 888 เมตร
สำยหลัก หมู่ท่ี 4 บำ้นหนอง- หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีไม่นอ้ยกว่ำ
กลำงดอน ต ำบลบำ้นวัง  อ ำเภอ 5,328   ตำรำงเมตร ไหล่ทำงเฉล่ียด้ำนละ
โนนไทย  จงัหวัดนครรำชสีมำ 0.30 เมตร พร้อมวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ø0.60 เมตร 3 จดุๆ ละ 8 ท่อน
รวม 24 ท่อน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำ้นวัง  อ ำเภอโนนไทย จงัหวัดนครรำชสีมำ
 1  สำยทำง

๑๔ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕,๑๗๕,๐๐๐ หมู่ท่ี  7 กองช่ำง
สำยบำ้นถนนวำรี บำ้นดอนต ำแย  กว้ำง 6 เมตร ยำว 1,500 เมตร
บำ้นถนนวำรี  หมู่ท่ี 7 ต ำบล หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีไม่นอ้ยกว่ำ
บำ้นวัง  อ ำเภอโนนไทย 9,000 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงเฉล่ียด้ำนละ
จงัหวัดนครรำชสีมำ 0.15 เมตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง

อ ำเภอโนนไทย จงัหวัดนครรำชสีมำ   
1  สำยทำง
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
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๑๕ โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศนแ์ละ
พัฒนำแหล่งท่องเท่ียวบงึสง่ำ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕,๓๗๗,๖๐๐ หมู่ท่ี  11 กองช่ำง
พัฒนำแหล่งท่องเท่ียวบงึสง่ำ  กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,536 เมตร
หมู่ท่ี 11  ต ำบลบำ้นวัง อ ำเภอ หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำตรคอนกรีต
โนนไทย จงัหวัดนครรำชสีมำ ไม่นอ้ยกว่ำ 921.60  ลูกบำศก์เมตร

ก่อสร้ำงลำนเอนกประสงค์แบบคอนกรีต
เสริมแหล็ก หรือมีพืน้ท่ีไม่นอ้ยกว่ำ 3,505 
ตำรำงเมตร หนำ 0.10  พร้อมติดต้ังไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงรอบบึงสง่ำและเคร่ืองออกก ำลังกำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นวัง 
อ ำเภอโนนไทย จงัหวัดนครรำชสีมำ 1 แหง่

๑๖ โครงกำรก่อสร้ำงถนน อบจ-นม ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิว ๙,๔๐๙,๐๐๐ หมู่ท่ี  4 อบจ.
08304 บำ้นด่ำนนอก-บำ้นวัง จรำจรกว้ำง 6 เมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 
อ ำเภอโนนไทย จงัหวัดนครรำชสีมำ 1.00 เมตร ยำว 1,300 เมตร หนำ 0.15 

เมตร หรือพืน้ท่ีผิวจรำจรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
10,400  ตร.ม.

รวม         16    โครงกำร ๒๖,๑๒๔,๘๐๐
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
๑ ปรับปรุงต่อเติมหอกระจำยข่ำว ปรับปรุงต่อเติมหอกระจำยข่ำวตำม  ๒๙,๙๐๐ หมู่ท่ี 2 กองช่ำง

ประจ ำหมู่บำ้นหมู่ท่ี 2 แบบท่ี อบต.บำ้นวังก ำหนด
 -  สำยดรอปวำย ขนำด 2x0.90 มม. 
แกนทองแดง ยำว  600  เมตร 
 - ล ำโพงฮอน ขนำด  120 w   
จ ำนวน  5  ตัว 
จดุเร่ิมต้น 
บริเวณท่ีบำ้นนำยสุชำติ  อ่องสันเทียะ
พิกัด x=811671, Y=1673678

๒ อุดหนนุบริหำรกิจกำรประปำ จำ่ยเงินอุดหนนุกิจกำรประปำ ๓๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี 3 กองช่ำง
ท่ีรับผิดชอบของ อบตบำ้นวัง หมู่ท่ี 4

หมู่ท่ี 8
หมู่ท่ี 11

รวม       2     โครงกำร ๓๒๙,๙๐๐
๗.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว  ศำสนำ - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬำ
7.1  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

๑ โครงกำรจดังำนประเพณี อุดหนนุงบประมำณตำมโครงกำร ๑๐,๐๐๐ อ ำเภอ กองกำรศึกษำฯ
บวงสรวงอนสุำวรีย์ท้ำวสุรนำรี โนนไทย
อ ำเภอโนนไทย

รวม                1     โครงกำร ๑๐,๐๐๐
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
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๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
8.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป

๑ โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมด ำเนนิกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย 15,150 อบต.บำ้นวัง ส ำนกัปลัด
และกำรปอ้งกันกำรทุจริต ดังนี้ ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม    ค่ำสมนำคุณ

วทิยำกร  ค่ำวสัดุและอุปกรณ์   ค่ำจำ้งจดัหำคู่มือ
ส ำหรับผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรวำ่งและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ ที่จ ำเป็น
ในกำรจดัท ำโครงกำร  

๒ โครงกำรจ้ำงส ำรวจควำมพึง ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำส ำรวจ ๒๐,๐๐๐ อบต.บำ้นวัง ส ำนกัปลัด
พอใจของผู้รับบริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชน

ท่ีเข้ำรับบริกำร

รวม          2  โครงกำร 35,150
8.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

๑ โครงกำรประชุมเชิงปฏบิติักำร ด ำเนนิกำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๒๒,๑๗๐ หมู่ท่ี 1-11 ส ำนกัปลัด
เพือ่กำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพือ่จดัประชุมประชำคมท้องถิ่น ประชุม ต.บำ้นวัง
และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง คณะกรรมกำร อนกุรรมกำร คณะท ำงำน

ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจดัท ำแผน
พัฒนำท้องถิ่น ตำมโครงกำรฯ

รวม     1       โครงกำร ๒๒,๑๗๐

- 27 -



ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนท่ี หนว่ยด ำเนนิกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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๙.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1  แนวทำงกำรส่งเสริม  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนรำชกำร  หน่วยงำน  มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

๑ โครงกำรต้ังจดุบริกำรประชำชน ต้ังจดุบริกำรประชำชนในช่วง ๙,๖๕๐ ตรงข้ำม ส ำนกัปลัด
ในช่วงเทศกำลปใีหม่ เทศกำลปใีหม่ ส ำนักงำน

อบต.บ้ำนวัง

๒ โครงกำรต้ังจดุบริกำรประชำชน ต้ังจดุบริกำรประชำชนในช่วง ๙,๖๕๐ ตรงข้ำม ส ำนกัปลัด
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เทศกำลสงกรำนต์ ส ำนักงำน

อบต.บ้ำนวัง

รวม         2     โครงกำร ๑๙,๓๐๐
๑๐.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงำนกำรเกษตร

๑ โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก ด ำเนนิกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมโครงกำรฯ ๑๐,๐๐๐ เขตพืน้ท่ี ส ำนกัปลัด
เฉลิมพระเกียรติ ต.บำ้นวัง

หมู่ท่ี 1-11
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๒ โครงกำรปลูกปำ่เฉลิมพระเกียรติ ด ำเนนิโครงกำรปลูกปำ่เฉลิมพระเกียรติ  ๗๒,๓๐๐ เขตพืน้ท่ี ส ำนกัปลัด
ประจ ำป ี2564 ประจ ำป ี2564  ต.บำ้นวัง

โดยมีค่ำใช้จำ่ยประกอบด้วย   หมู่ท่ี 1-11
ค่ำปำ้ยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
ค่ำวัสดุและอุปกรณ์กำรเกษตร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำอำหำร และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ 
จ ำเปน็ในกำรจดัท ำโครงกำร  

รวม        2     โครงกำร ๘๒,๓๐๐

๑ โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ ด ำเนนิกำรตำมโครงกำรฯ 74,600 เขตพืน้ท่ี ส ำนกัปลัด
จดัอบรมใหค้วำมรู้และอื่น ๆ ต.บำ้นวัง

หมู่ท่ี 1-11
รวม          1     โครงกำร ๗๔,๖๐๐

10.2 แผนงำนสำธำรณสุข
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ
ท่ี  กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก ๔,๓๐๐ อบต.บ้านวัง ส านักปลัด

ถงัหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์
(Ink Tank Printer) 
จ านวน  1  เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะพืน้ฐาน ดังนี้
  -เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด า
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท(ีppm) 
หรือ  8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm)
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่
น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท ี(ppm)
หรือ 4.5 ภาพ ต่อนาท ี(ipm)

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบรประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ
ท่ี  กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า
 50 แผ่น
  -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom

รวม         1   โครงการ ๔,๓๐๐
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑ ตู้เหล็กเกบ็แฟม้  ด าเนินการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๕,๕๐๐ อบต.บ้านวัง กองสวัสดิการฯ
 40 ช่อง ขนาด 920x310x 
1,820 มม. 

๒ ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก ด าเนินการจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน ๕,๕๐๐ อบต.บ้านวัง กองสวัสดิการฯ
กระจก ขนาด 4  ฟุต  
จ านวน 1  หลัง

รวม          2   โครงการ ๑๑,๐๐๐
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ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ
แผนงำนเคหะและชุมชน

ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ท่ี  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ เทปวัดระยะสเเตนเลส จัดซ้ือเทปวัดระยะสเเตนเลส ๖,๐๐๐ เขตพืน้ท่ี กองช่ำง

กว้ำง 13 มม. ยำว 100 เมตร อบต.บ้ำนวัง
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ หมู่ท่ี 1-11 
1.เนื้อเทปเป็นชนิดสเตนเลสอย่ำงดี 
ปลอดสนิม 
2.มีควำมยำว 100 เมตร และควำม
กว้ำง 13 มม.และหนำ0.2 มม.
3.ใช้มำตรำเมตริกในกำรวัด 
4.ขีดแบ่งละเอียด 1 มม. 
มีเลขก ำกับทุกๆ 1 ซม. 

รวม             1   โครงกำร ๖,๐๐๐

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64
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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวงั 

เรือ่ง  ประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
     --------------------------------------------------- 

  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ในการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2563  มีมติเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ให้ทราบ        
โดยทั่วกัน  และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ที่  www.banwang.go.th 
 

                     ประกาศ ณ วันที่   22  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

                             
(นายประยรู   ยันประเวช) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านวัง 

   
     
 
 

 
 
 


