
จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
ที่ต้ังไว้ ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1  แผนงำนกำรศึกษำ ๔ ๒ ๓.๙๒

๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง ๓ ๓ 5.88
4.2 แผนงำนกำรศึกษำ ๒ ๒ 3.92
4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๒ ๒ 3.92

๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
5.1  แผนงำนสำธำรณสุข ๑๓ ๒ 3.92

๖.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ ๑๖ ๖ 11.76
6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน ๒ 1 1.96

๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ - วัฒนธรรม
7.1 แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร ๑ 0 0.00

แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
ระหว่ำงเดือน เมษำยน 2564 - กันยำยน 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  อ ำเภอโนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน



จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ
ที่ต้ังไว้ ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป ๒ 1 ๑.๙๖
8.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน ๑ 1 ๑.๙๖

9  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน ๒ ๒ 3.92

๑๐.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
10.1 แผนงำนกำรเกษตร ๒ ๒ ๓.๙๒
10.2 แผนงำนสำธำรณสุข ๑ ๑ ๑.๙๖

รวมทั้งส้ิน ๕๑ ๒๕ 49.01



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1  แผนงำนกำรศึกษำ

๑ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร   -ค่ำอำหำรกลำงวัน  อตัรำมื้อละ 372,400 อบต. กองกำรศึกษำฯ
บริหำรสถำนศึกษำ 20  บำทต่อคน  จ ำนวน 245  วัน บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว

 (ส ำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.)
  -ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน อตัรำ
คนละ 1,700   บำท/ปี
(  ส ำหรับเด็กปฐมวัย  2-5 ปี )
 -ค่ำหนังเรียน อตัรำคนละ
200  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
  -ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน อตัรำคนละ
200  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
  -ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน อตัรำคนละ
300  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
    -ค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน
อตัรำคนละ 430  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 / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๒ โครงกำรจัดกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ จัดกจิกรรมให้เด็กศึกษำหำควำมรู้ ๑๗,๑๐๐ อบต.บ้ำนวัง ไม่ได้
นอกสถำนที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก นอกสถำนศึกษำ ด ำเนินกำร

๓ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๑๐,๐๐๐ อบต.บ้ำนวัง กองกำรศึกษำฯ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล ไม่ได้
ต าบลบ้านวัง ด ำเนินกำร

๔ อดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน สนับสนุนงบประมำณส ำหรับค่ำอำหำร 1,332,000 โรงเรียน กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับนักเรียนขำดแคลนใน กลำงวันให้โรงเรียนในพื้นที่ จ ำนวน  4  แห่ง ในพืน้ที่ ด ำเนินกำรแล้ว
โรงเรียนในพืน้ที่ ดังนี้   

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

๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง

๑ โครงกำรสงเครำะห์เบีย้ยังชีพ สนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ๖,๐๐๐ หมู่ที่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
ผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน  ๑  คน ต.บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว

๒ โครงกำรสงเครำะห์ สนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 7,368,000 หมู่ที่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ ต.บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว

๓ โครงกำรสงเครำะห์ สนับสนุนเบีย้ยังชีพคนพิกำร  1,468,800 หมู่ที่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
เบีย้ยังชีพผู้พิกำร ต.บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

4.2  แนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชน  เพื่อเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคมต่อไปในอนำคตแผนงำนกำรศึกษำ
๑ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จัดหำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ 101,560   ศูนย์พัฒนำฯ กองกำรศึกษำฯ

ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก นักเรียนเด็กเล็ก จ ำนวน 1  แห่ง อบต.บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว
จ ำนวน ๒6๐ วัน ๆ ละ 
7.37  บำท/คน

๒ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จัดหำอำหำรเสริม (นม)  ส ำหรับ 638,100   ร.ร.ในพืน้ที่ กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับโรงเรียนในพืน้ที่ นักเรียนเด็กเล็ก - ป.๖ ต.บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว

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

๑ โครงกำรเยำวชนบ้ำนวังรวมพลัง ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 32,750 อบต. ส ำนักปลัด
ต่อต้ำนยำเสพติด (อบำยมุข) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ
ที่เกีย่วข้องกบักำรจัดท ำโครงกำร 

๒ โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ตำม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ ๒๔,๐๘๐ อบต. กองสวัสดิกำรฯ
แนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำสมณำคุณวิทยำกร บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำเอกสำร
ประกอบกำรฝึกอบรม ค่ำวัตถุดิบต่ำง ๆและค่ำใช้
อืน่ ๆ ที่เกีย่วข้องกบักำรจัดท ำโครงกำร 

4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
5.1  แผนงำนสำธำรณสุข

๑ โครงกำรปันย้ิมสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ฯ  โดยมีค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ ๖๘,๒๗๐ อบต.บ้ำนวัง กองสวัสดิกำรฯ
ตำมรอยวิธีแห่งควำมพอเพียง ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร ด ำเนินกำรแล้ว

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ 
ที่เกีย่วข้องในกำรจัดท ำ โครงกำร  

๒ โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ ๓๖,๓๐๐ อบต.บ้ำนวัง ส ำนักปลัด
โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ  -ค่ำวัสดุ (วัคซีน) ด ำเนินกำรแล้ว
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค  -ค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัโครงกำรฯ
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารีกรมพระศรี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี

๓ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 1 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร ไม่ได้
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ด ำเนินกำร
หมู่ที่ 1  บ้ำนดอนต ำแย 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๔ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 2 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร ไม่ได้
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ด ำเนินกำร
หมู่ที่ 2  บ้ำนบุ 2. ให้ควำมรู้และป้องกนักำรใช้สำรเคมีในเกษตรกร

๕ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 3 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร ไม่ได้
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ด ำเนินกำร
หมู่ที่ 3  บ้ำนวัง 2. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์

๖ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 4 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร ไม่ได้
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ด ำเนินกำร
หมู่ที่ 4  บ้ำนหนองกลำงดอน 2. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์

๗ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 5 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร ไม่ได้
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ด ำเนินกำร
หมู่ที่ 5  บ้ำนหนองน้ ำใส 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๘ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 6 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร ไม่ได้
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ด ำเนินกำร
หมู่ที่ 6  บ้ำนโคกสะอำด 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร

3. ส่งเสริมให้ควำมรู้กำรป้องกนัควบคุมโรคติดต่อ
๙ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 7 ส ำนักปลัด

ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร ไม่ได้
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ด ำเนินกำร
หมู่ที่ 7  บ้ำนถนนวำรี 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๑๐ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 8 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร ไม่ได้
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์ ด ำเนินกำร
หมู่ที่ 8  บ้ำนวังใหม่ 2. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน

3. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

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

3. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

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

๑๓ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 11 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร ไม่ได้
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน ด ำเนินกำร
หมู่ที่ 11  บ้ำนวังสง่ำ 2. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

๑ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก  กอ่สร้ำงถนนหินคลุก ผิวจรำจรกว้ำง ๒๐๗,๗๐๐ หมู่ที่ 1 กองช่ำง
สำยดอนต ำแย - ค้ำงพลูกลำง กว้ำง 5.00 เมตร ยำว  238  เมตร   ด ำเนินกำรแล้ว
หมู่ที่ 1 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตร

หินคลุกไม่น้อยกว่ำ  178.50 ลบ.ม. 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอยีด
ตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น
บริเวณที่นำนำงส ำรวย เจ้ำสันเทียะ
พิกดั X=817394 , Y=1678135
จุดส้ินสุด
บริเวณที่นำนำงส ำรวย เจ้ำสันเทียะ
พิกดั X=817437 , Y=1677908
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๒ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต กอ่สร้ำงถนน คสล. ผิวจรำจรกว้ำง ๒๓๐,๔๐๐ หมู่ที่ 2 กองช่ำง
สริมเหล็กตอนที่ 2 ต่อจำกบ้ำน 5.00 เมตร ยำว 80 เมตร หนำ ไม่ได้
นำยเมิ้ง เชื่อมต ำบลด่ำนใน 0.15 เมตร หรือปริมำตรคอนกรีต ด ำเนินกำร
หมู่ที่ 2 ไม่น้อยกว่ำ 60  ลบ.ม. มีพืน้ที่

เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  400  ตร.ม.
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำร 
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอยีด
ตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น
บริเวณที่นำนำยบุญช่วย  นพขนุทด
พิกดั X=811671  Y 1674123
จุดส้ินสุด
ที่บริเวณที่นำนำยบุญช่วย  นพขนุทด
X=811593   Y 1674142

๓ โครงกำรซ่อมสร้ำงคลองดำด ซ่อมสร้ำงคลองดำดคอนกรีต ส่งน้ ำเขำ้ ๖๓๒,๖๐๐ หมู่ที่  3 กองช่ำง
คอนกรีตส่งน้ ำเขำ้สระวัดโพธ์ิเต้ีย สระวัดโพธ์ิเต้ีย-บึงสง่ำ กว้ำง 3.00 ยังไม่ได้
-บึงสง่ำ หมู่ที่ 3 เมตร ยำว 600 เมตร ลึก 1.50 เมตร ด ำเนินกำร

หนำ 0.05 เมตร กน้กว้ำง 1.00  
เมตร พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำวอย่ำงละ 1 ป้ำย  
รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๔ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน  คสล. กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒๒๗,๖๐๐ หมู่ที่  4 กองช่ำง
ซอยบ้ำนผู้ใหญ่เสน่ห์ กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 101 เมตร  ยังไม่ได้
หมู่ที่  4 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตร ด ำเนินกำร

คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 60.60 ลบ.ม. 
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอยีด
ตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น
ที่บ้ำนนำยบุญยืน  อมฤก
พิกดั X=812684 , Y=1676298
จุดส้ินสุด
ที่ไร่นำยบุญยืน อมฤก 
พิกดั X=812732 , Y=1676211
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๕ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนน คสล.กว้ำง 6.00 เมตร ๒๖๑,๓๐๐ หมู่ที่  5 กองช่ำง
สำยกลำงบ้ำน ยำว 76 เมตร หนำ 0.15 เมตร  ด ำเนินกำรแล้ว
หมู่ที่ 5 หรือปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 

68.40 ลบ.ม. หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่ำ  456  ตร.ม. พร้อมป้ำย
โครงกำรและป้ำยโครงกำรชั่วครำว
อย่ำงละ 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบ
ที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น
ที่บ้ำนนำยสันติ  ช ำนิพงษ์
พิกดั X=814628 , Y=1679535
จุดส้ินสุด
ที่นำนำยด ำ  รำมโคกกรวด
พิกดั X=814633  , Y=1679608
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๖ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต กอ่สร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4.00 เมตร ๒๙๒,๓๐๐ หมู่ที่  6 กองช่ำง
เสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที่ 6 ยำว 130 เมตร หนำ 0.15 เมตร  ยังไม่ได้

หรือปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  ด ำเนินกำร
78 ลบ.ม. มีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
  520  ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำรและ
ป้ำยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น
ที่ไร่นำยฝัน ชำญสูงเนิน
พิกดั X=812641 , Y=1672981
จุดส้ินสุด
ที่นำนำยชำน ท ำดี
พิกดั X=812641 , Y=1673108
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๗ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต กอ่สร้ำง ถนน คสล.กว้ำง 4.00 เมตร ๒๖๙,๘๐๐ ยังไม่ได้
เสริมเหล็กสำยนำบุง่ หมู่ที่ 7 ยำว 120 เมตร หนำ 0.15 เมตร  ด ำเนินกำร

หรือปริมำตรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
72 ลบ.ม. พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
 480  ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำรและ
ป้ำยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง
 ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น
ที่นำนำยพอดี  ใจชอบ
พิกดั X=815027, Y=1678714
จุดส้ินสุด
ที่บ้ำนนำยประเสริฐ   เปิงขนุทด
พิกดั X=  815144 , Y= 1678718
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๘ โครงกำรซ่อมสร้ำงคลองดำด ซ่อมสร้ำงคลองดำดคอนกรีตส่งน้ ำ   ๑๖๖,๖๐๐ หมู่ที่ 8 กองช่ำง
คอนกรีตส่งน้ ำสำยเหมืองพระ สำยเหมืองพระ  ยังไม่ได้
หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1  ด ำเนินกำร

กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 69  เมตร 
ลึก 1.50  เมตร หนำ 0.05 เมตร  
กว้ำง 3.00 เมตร ยำว 69  เมตร 
กน้กว้ำง 1.00 เมตร
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่นำนำงละมุด  โปสันเทียะ
พิกดั X=813521 , Y=1674738
จุดส้ินสุด บริเวณที่นำนำยชูเดช  ยังสันทียะ
พิกดั X=813461 , Y=1674771
ช่วงที่ 2    กว้ำง 3.00 เมตร
 ยำว 74 เมตร ลึก 1.50  เมตร 
หนำ 0.05 เมตร  กน้กว้ำง 1.00 เมตร
จุดเร่ิมต้น
บริเวณที่นำนำยอดุม   ทัศกลุ
พิกดั X=812964 , Y=16744803
จุดส้ินสุด
บริเวณที่นำนำงมนัสภรณ์   เดียมขนุทด
พิกดั X=813042 , Y=1674781
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด
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๙ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอน กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓๐๐,๖๐๐ หมู่ที่  9 กองช่ำง
กรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำวัดป่ำ กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 95 เมตร  ด ำเนินกำรแล้ว
 -บ้ำนหนองน้ ำใส หมู่ที่ 9 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตรคอนกรีต

ไม่น้อยกว่ำ  71.25  ลบ.ม. พืน้ที่
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 475 ตร.ม.
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  
บริเวณที่นำนำงวัฒนำ   ดีไร
พิกดั X=814987 , Y=1679801
จุดส้ินสุด  
บริเวณที่บ้ำนนำงสมทรง บ ำรุงศิลป์
พิกดั X=814895 , Y=1679824

๑๐ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนน คสล. ๒๙๒,๓๐๐ หมู่ที่  10 กองช่ำง
สำยฝ่ังห้วย หมู่ที่ 10 กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 130 เมตร  ด ำเนินกำรแล้ว

หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  78  ลบ.ม.
 พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  520 
 ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
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ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น 
บริเวณบ้ำนนำยช ำนำญ   ฟรีสันเทียะ
พิกดั X=817418 , Y=1680066
จุดส้ินสุด 
บริเวณที่นำนำยกว่ง   โพธ์ิถำวร
พิกดั X=817427 , Y=1679941

๑๑ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดิน กอ่สร้ำงถนนดินเสริมหืนคลุก ๒๕๒,๗๐๐ หมู่ที่  11 กองช่ำง
เสริมหินคลุกสำยทิศใต้บึงสง่ำ ลงดินถม กว้ำง 5 เมตร ยำว 250 เมตร ยังไม่ได้
 หมู่ที่ 11 หนำ 0.50 เมตร หรือมีปริมำตร ด ำเนินกำร

ดินถมไม่น้อยกว่ำ   625  ลบ.ม.
ลงหินคลุก กว้ำง 5 เมตร ยำว 250 เมตร 
หนำ 0.10 เมตร  หรือมีปริมำตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่ำ  125  ลบ.ม พร้อมป้ำย
โครงกำรและป้ำยโครงกำรชั่วครำว
อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบที่ 
อบต.บ้ำนวังก ำหนด
จุดเร่ิมต้น 
บริเวณที่ไร่นำยรุ้ง   คงสันเทียะ
พิกดั X=814661 , Y=16743712
จุดส้ินสุด
บริเวณที่บริเวณที่ไร่ นำยส ำเริง  กลุส ำโรง
พิกดั X=814867 , Y=1673577
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๑๒ เงินชดเชยสัญญำแบบปรับ เพือ่จ่ำยเป็นค่ำชดเชยค่ำงำนกอ่สร้ำง ๑๒๕,๐๐๐ อบต.บ้ำนวัง กองช่ำง
รำคำได้(ค่ำ K) ตำมแบบสัญญำจ้ำงแบบปรับ ไม่ได้

รำคำ (ค่ำ K) ด ำเนินกำร

๑๓ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓,๑๑๒,๐๐๐ หมู่ที่  4 กองช่ำง
สำยบ้ำนหนองกลำงดอนเชื่อมถนน  กว้ำง 6 เมตร ยำว 888 เมตร ด ำเนินกำรแล้ว
สำยหลัก หมู่ที่ 4 บ้ำนหนอง- หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่ำ
กลำงดอน ต ำบลบ้ำนวัง  อ ำเภอ 5,328   ตำรำงเมตร ไหล่ทำงเฉล่ียด้ำนละ
โนนไทย  จังหวัดนครรำชสีมำ 0.30 เมตร พร้อมวำงท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ø0.60 เมตร 3 จุดๆ ละ 8 ท่อน
รวม 24 ท่อน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนวัง  อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
 1  สำยทำง

๑๔ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕,๑๗๕,๐๐๐ หมู่ที่  7 กองช่ำง
สำยบ้ำนถนนวำรี บ้ำนดอนต ำแย  กว้ำง 6 เมตร ยำว 1,500 เมตร ด ำเนินกำรแล้ว
บ้ำนถนนวำรี  หมู่ที่ 7 ต ำบล หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่ำ
บ้ำนวัง  อ ำเภอโนนไทย 9,000 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงเฉล่ียด้ำนละ
จังหวัดนครรำชสีมำ 0.15 เมตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง

อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ   
1  สำยทำง
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๑๕ โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบึงสง่ำ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕,๓๗๗,๖๐๐ หมู่ที่  11 กองช่ำง
พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวบึงสง่ำ  กว้ำง 4 เมตร ยำว 1,536 เมตร ไม่ได้
หมู่ที่ 11  ต ำบลบ้ำนวัง อ ำเภอ หนำ 0.15 เมตร หรือมีปริมำตรคอนกรีต ด ำเนินกำร
โนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ ไม่น้อยกว่ำ 921.60  ลูกบำศกเ์มตร

กอ่สร้ำงลำนเอนกประสงค์แบบคอนกรีต
เสริมแหล็ก หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่ำ 3,505 
ตำรำงเมตร หนำ 0.10  พร้อมติดต้ังไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงรอบบึงสง่ำและเคร่ืองออกก ำลังกำย
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 1 แห่ง

๑๖ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน อบจ-นม กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำดผิว ๙,๔๐๙,๐๐๐ หมู่ที่  4 อบจ.
08304 บ้ำนด่ำนนอก-บ้ำนวัง จรำจรกว้ำง 6 เมตร ไหล่ทำงกว้ำงขำ้งละ ไม่ได้
อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 1.00 เมตร ยำว 1,300 เมตร หนำ 0.15 ด ำเนินกำร

เมตร หรือพื้นที่ผิวจรำจรคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
10,400  ตร.ม.
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6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
๑ ปรับปรุงต่อเติมหอกระจำยขำ่ว ปรับปรุงต่อเติมหอกระจำยขำ่วตำม  ๒๙,๙๐๐ หมู่ที่ 2 กองช่ำง

ประจ ำหมู่บ้ำนหมู่ที่ 2 แบบที่ อบต.บ้ำนวังก ำหนด ไม่ได้
 -  สำยดรอปวำย ขนำด 2x0.90 มม.  ด ำเนินกำร
แกนทองแดง ยำว  600  เมตร 
 - ล ำโพงฮอน ขนำด  120 w   
จ ำนวน  5  ตัว 
จุดเร่ิมต้น 
บริเวณที่บ้ำนนำยสุชำติ  ออ่งสันเทียะ
พิกดั x=811671, Y=1673678

๒ อดุหนุนบริหำรกจิกำรประปำ จ่ำยเงินอดุหนุนกจิกำรประปำ ๓๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ 3 กองช่ำง
ที่รับผิดชอบของ อบตบ้ำนวัง หมู่ที่ 4 ด ำเนินกำรแล้ว

หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 11

๗.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  ศำสนำ - วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬำ
7.1  แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

๑ โครงกำรจัดงำนประเพณี อดุหนุนงบประมำณตำมโครงกำร ๑๐,๐๐๐ อ ำเภอ กองกำรศึกษำฯ
บวงสรวงอนุสำวรีย์ท้ำวสุรนำรี โนนไทย ไม่ได้
อ ำเภอโนนไทย ด ำเนินกำร
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๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

๑ โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำย 15,150 อบต.บ้ำนวัง ส ำนักปลัด
และกำรป้องกนักำรทุจริต ดังนี้ ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม    ค่ำสมนำคุณ ไม่ได้

วิทยำกร  ค่ำวัสดุและอปุกรณ์   ค่ำจ้ำงจัดหำคู่มือ ด ำเนินกำร
ส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ ที่จ ำเป็น
ในกำรจัดท ำโครงกำร  

๒ โครงกำรจ้ำงส ำรวจควำมพึง ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำส ำรวจ ๒๐,๐๐๐ อบต.บ้ำนวัง ส ำนักปลัด
พอใจของผู้รับบริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชน ด ำเนินกำรแล้ว

ที่เข้ำรับบริกำร

8.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
๑ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๒๒,๑๗๐ หมู่ที่ 1-11 ส ำนักปลัด

เพือ่กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพือ่จัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ประชุม ต.บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมกำร อนุกรรมกำร คณะท ำงำน

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรจัดท ำแผน
พัฒนำท้องถิ่น ตำมโครงกำรฯ
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (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.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

๙.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1  แนวทำงกำรส่งเสริม  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนรำชกำร  หน่วยงำน  มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

๑ โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชน ต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง ๙,๖๕๐ ตรงข้ำม ส ำนักปลัด
ในช่วงเทศกำลปีใหม่ เทศกำลปีใหม่ ส ำนักงำน ด ำเนินกำรแล้ว

อบต.บ้ำนวัง
๒ โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชน ต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง ๙,๖๕๐ ตรงข้ำม ส ำนักปลัด

ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เทศกำลสงกรำนต์ ส ำนักงำน ด ำเนินกำรแล้ว
อบต.บ้ำนวัง

๑๐.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงำนกำรเกษตร

๑ โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก ด ำเนินกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมโครงกำรฯ ๑๐,๐๐๐ เขตพืน้ที่ ส ำนักปลัด
เฉลิมพระเกยีรติ ต.บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว

หมู่ที่ 1-11
๒ โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกยีรติ ด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกยีรติ  ๗๒,๓๐๐ เขตพืน้ที่ ส ำนักปลัด

ประจ ำปี 2564 ประจ ำป ี2564  ต.บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว
โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย   หมู่ที่ 1-11
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร  ค่ำวัสดุและ
อปุกรณ์กำรเกษตร  ค่ำอำหำรว่ำงและ
เคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
จ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร  

๑ โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 74,600 เขตพืน้ที่ ส ำนักปลัด
จัดอบรมให้ควำมรู้และอื่น ๆ ต.บ้ำนวัง ด ำเนินกำรแล้ว

หมู่ที่ 1-11

10.2 แผนงำนสำธำรณสุข
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ ์ ด าเนินการแล้ว
(Ink Tank Printer) 
จ านวน  1  เคร่ือง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  -เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
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
ที่  กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

มีช่องเชื่อมต่อ (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 ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม  ด าเนินการจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๕,๕๐๐ อบต.บา้นวัง กองสวัสดิการฯ
 40 ช่อง ขนาด 920x310x  ด าเนินการแล้ว
1,820 มม. 

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

รวม          2   โครงการ ๑๑,๐๐๐
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ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ
ที่  กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64

ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ / งบประมาณ สถานที่ หน่วยด าเนินการ
ที่  กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ เทปวัดระยะสเเตนเลส จัดซ้ือเทปวัดระยะสเเตนเลส ๖,๐๐๐ เขตพื้นที่ กองช่าง

กว้าง 13 มม. ยาว 100 เมตร อบต.บา้นวัง ด าเนินการแล้ว
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ หมูท่ี่ 1-11 
1.เนื้อเทปเปน็ชนิดสเตนเลสอย่างดี 
ปลอดสนิม 
2.มีความยาว 100 เมตร และความ
กว้าง 13 มม.และหนา0.2 มม.
3.ใช้มาตราเมตริกในการวัด 
4.ขีดแบง่ละเอียด 1 มม. 
มีเลขก ากับทกุๆ 1 ซม. 

รวม             1   โครงการ ๖,๐๐๐

พ.ศ. 2563 พ.ศ. ๒๕64
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