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ค ำน ำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินการให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีต้อง
ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหาร การควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สะดวกในการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง และหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อท้องถิ่น ต่อไป 
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ส่วนที ่ 1   
บทน ำ 

1.1 บทน ำ 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง นับต้ังแต่ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถิ่น ซึ่ง
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ท่ีมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำร 
กรอบยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติ ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนและชุมชน         
ในลักษณะท่ีเป็นแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ 

กำรท่ีจะน ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนท่ี
แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมท่ีด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 
ประจ ำปีงบประมำณนั้น ท้ังนี้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ประจ ำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท่ีจะควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำง
เหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 

แผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เป็น
เอกสำรท่ีระบุแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง  ท่ีได้น ำมำจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี มำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. เพื่อให้ทรำบถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำท่ีด ำเนินกำร
จริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 2. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
 3. เพื่อให้มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียด    
ต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมำณ มี
ควำมสะดวกมำกขึ้น 
  

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ
 ข้อ 26 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ท่ี
ด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
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 2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ท้ังนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีประกำศ 
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 ข้อ 27 แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีประกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 
 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
 ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีกำรจัดต้ังงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร 
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน  30 
วัน นับแต่มีกำรจัดต้ังงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ  (โดยให้จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม         
ฉบับท่ี 1,2,3,4,......) 
 ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 องค์ประกอบ ประกอบด้วย บทน ำวัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำนขั้นตอนกำรจัดท 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. 2565 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนิน  คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบ 
  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์แผนงำน   
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด 
จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบและเมื่อ
ลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย 
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  กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมท้ังหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำร
ท้ังหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของบประมำณท้ังหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
  2.2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด.02) 
  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละ
ยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำนโดยมีล ำดับท่ี/โครงกำรรำยละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร/
งบประมำณ (บำท)/สถำนท่ีด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกตุลำคม
ของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
  2.3 บัญ ชีจ ำนวนครุภัณฑ์ ส ำหรับ ท่ี ไม่ ได้ด ำ เนิ นกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น           
(แบบ ผด.02/1) 
  แบบ ผด.02/1  เป็นบัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์  /แผนงำนโดยมีล ำดับท่ี/ครุภัณฑ์/รำยละเอียดของครุภัณฑ์/
งบประมำณ (บำท)/สถำนท่ีด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกตุลำคม
ของปีหนึ่งไปส้ินสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
1.4  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง มีดังนี้ 

1. เป็นเครื่องมือส ำคัญช่วยในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย ในแต่ละยุทธศำสตร์ ตลอดจนสำมำรถควบคุม กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมี
ประสิทธิภำพ 

2. แผนด ำเนินงำนแสดงให้เห็นถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมท่ีด ำเนินกำร
จริงท้ังหมดในพื้นท่ี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปีงบประมำณนั้น 

3. แผนด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและกำรประเมินผลตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง 

 
 
 

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

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 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
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2.1  แผนงานการศึกษา ๔ ๘.๑๗ ๑,๘๑๔,๒๖๐ ๑๑.๓๙ กองการศึกษาฯ

รวม ๔ ๘.๑๗ ๑,๘๑๔,๒๖๐ ๑๑.๓๙
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
4.1  แผนงานงบกลาง ๓ 6.12 ๙,๓๕๘,๘๐๐ ๕๘.๗๘ กองสว้สดิการฯ
4.2 แผนงานการศึกษา ๒ 4.08 ๗๓๙,๖๖๐ ๔.๖๔ กองการศึกษาฯ
4.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ๑ 2.04 ๓๒,๗๕๐ ๐.๒๐ ส านักปลัด

๑ 2.04 ๒๑,๒๙๐ ๐.๑๓ กองสว้สดิการฯ
4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ 2.04 ๕๐,๐๐๐ ๐.๓๑ ส านักปลัด

รวม ๘ ๑๖.๓๒ ๑๐,๒๐๒,๕๐๐ ๖๔.๐๖
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1  แผนงานสาธารณสุข ๑๒ 24.49 ๒๗๗,๖๑๐ ๑.๗๔ ส านักปลัด

๑ 2.04 ๔๖,๙๖๐ ๐.๒๙ กองสวัสดิการฯ

รวม ๑๓ ๒๖.๕๓ ๓๒๔,๕๗๐ ๒.๐๓

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
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จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด าเนินการ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ (บาท) งบประมาณทั้งหมด

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา ๑๒ 24.49 ๓,๐๗๔,๑๐๐ ๑๙.๓๐ กองช่าง
6.2  แผนงานเคหะและชุมชน ๑ 2.04 ๒๐๐,๐๐๐ ๑.๒๖ กองช่าง

รวม ๑๓ ๒๖.๕๓ ๓,๒๗๔,๑๐๐ ๒๐.๕๖
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม
7.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ ๒.๐๔ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๖ กองการศึกษาฯ

รวม ๑ 2.04 ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๖
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๖.๑๒ ๑๓๕,๑๕๐ ๐.๘๕ ส านักปลัด
8.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน ๑ ๒.๐๔ ๒๓,๖๘๐ ๐.๑๔ ส านักปลัด

รวม ๔ ๘.๑๒ ๑๕๘,๘๓๐ ๐.๙๙
  9  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒ ๔.๐๘ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๒ ส านักปลัด

รวม ๒ ๔.๐๘ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๒
๑๐.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงานการเกษตร ๓ ๖.๑๒ ๗๑,๐๐๐ ๐.๔๔ ส านักปลัด
10.2 แผนงานสาธารณสุข ๑ ๒.๐๔ ๔๗,๔๖๐ ๐.๒๙ ส านักปลัด

รวม ๔ ๘.๑๖ ๑๑๘,๔๖๐ 0.74
รวมทั้งส้ิน ๔๙ ๑๐๐ ๑๕,๙๒๒,๗๒๐ ๑๐๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร   -ค่ำอำหำรกลำงวัน  อัตรำมื้อละ 375,100 อบต. กองกำรศึกษำฯ
บริหำรสถำนศึกษำ 21  บำทต่อคน  จ ำนวน 245  วัน บ้ำนวัง

 (ส ำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.)
  -ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน อัตรำ
คนละ 1,700   บำท/ปี
(  ส ำหรับเด็กปฐมวัย  2-5 ปี )
 -ค่ำหนังเรียน อัตรำคนละ
200  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ปี)
  -ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ
200  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ปี)
  -ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน อัตรำคนละ
300  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ปี)

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕65
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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. 2564 พ.ศ. ๒๕65

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

๒ โครงกำรจัดกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้เด็กศึกษำหำควำมรู้ ๑๓,๗๖๐ อบต.
นอกสถำนที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก นอกสถำนศึกษำ บ้ำนวัง

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

๔ อุดหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน สนับสนุนงบประมำณส ำหรับค่ำอำหำร 1,415,400 โรงเรียน กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับนักเรียนขำดแคลนใน กลำงวันให้โรงเรียนในพื้นที่ จ ำนวน  ในพื้นที่
โรงเรียนในพื้นที่ 4  แห่ง ดังนี้   

1. โรงเรียนบ้ำนวัง (สำยอนุกูล)
2. โรงเรียนบ้ำนหนองกลำงดอน
3. โรงเรียนบุ่งสะอำดวัฒนำ
4. โรงเรียนดอนน้ ำใสวิทยำ
อัตรำมื้อละ 21 บำท/คน/วัน 
จ ำนวน 200 วัน

รวม       4     โครงกำร ๑,๘๑๔,๒๖๐
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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. 2564 พ.ศ. ๒๕65

๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง

๑ โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ๖,๐๐๐ หมู่ที่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
ผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 1 คน ต.บ้ำนวัง

๒ โครงกำรสงเครำะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 7,740,000 หมู่ที่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ต.บ้ำนวัง

๓ โครงกำรสงเครำะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิกำร  1,612,800 หมู่ที่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
เบี้ยยังชีพผู้พิกำร ต.บ้ำนวัง

รวม       3     โครงกำร ๙,๓๕๘,๘๐๐
4.2  แนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชน  เพื่อเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคมต่อไปในอนำคตแผนงำนกำรศึกษำ

๑ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จัดหำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ 63,900   ศูนย์พัฒนำฯ กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก นักเรียนเด็กเล็ก จ ำนวน 1  แห่ง อบต.บ้ำนวัง

จ ำนวน ๒6๐ วัน ๆ ละ 
7.37 บำท/คน

๒ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จัดหำอำหำรเสริม (นม)  ส ำหรับ 645,760   ร.ร.ในพื้นที่ กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับโรงเรียนในพื้นที่ นักเรียนเด็กเล็ก - ป.๖ ต.บ้ำนวัง

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

รวม       2    โครงกำร ๗๓๙,๖๖๐
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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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๑ โครงกำรเยำวชนบ้ำนวังรวมพลัง ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 32,750 อบต. ส ำนักปลัด
ต่อต้ำนยำเสพติด (อบำยมุข) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร บ้ำนวัง

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จ่ำย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำโครงกำร 

๒ โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ตำม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ ๒๑,๒๙๐ อบต. กองสวัสดิกำรฯ
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำสมณำคุณวิทยำกร บ้ำนวัง

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
ค่ำวัตถุดิบต่ำง ๆและค่ำใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดท ำโครงกำร 

รวม 2      โครงกำร ๕๔,๐๔๐

๑ โครงกำรช่วยเหลือประชำชน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำม 50,000 อบต. ส ำนักปลัด
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต.บ้ำนวัง โครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ บ้ำนวัง

ของ อบต.บ้ำนวัง

รวม 1      โครงกำร ๕๐,๐๐๐

4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

4.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
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๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
5.1  แผนงำนสำธำรณสุข

๑ โครงกำรปันย้ิมสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ ๔๖,๙๖๐ อบต.บ้ำนวัง กองสวัสดิกำรฯ
ตำมรอยวิธีแห่งควำมพอเพียง ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำ โครงกำร ฯ

๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ ๓๖,๓๖๐ อบต.บ้ำนวัง ส ำนักปลัด
โรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการ  -ค่ำวัสดุ (วัคซีน)
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค  -ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรฯ
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี

๓ อุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 1 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 1  บ้ำนดอนต ำแย 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
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๔ อุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 2 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 2  บ้ำนบุ 2. ให้ควำมรู้และป้องกันกำรใช้สำรเคมีใน

เกษตรกร
3. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

๕ อุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 3 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 3  บ้ำนวัง 2.ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

3. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์
๖ อุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 4 ส ำนักปลัด

หมู่ท่ี 4  บ้ำนหนองกลำงดอน 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
2.ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
3. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

๗ อุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 5 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 5  บ้ำนหนองน้ ำใส 2.ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

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

3. ส่งเสริมให้ควำมรู้กำรป้องกันควบคุม
โรคติดต่อ

๙ อุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 7 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 7  บ้ำนถนนวำรี 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

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

3. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

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

3. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์
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๑๒ อุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 10 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน   2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี  10  บ้ำนดอนใหม่ 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๑๓ อุดหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 11 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ท่ี 11  บ้ำนวังสง่ำ 2. อบรมหมอหมู่บ้ำนในพระรำชประสงค์

3.ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

รวม    13     โครงกำร ๓๒๔,๕๗๐
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6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

๑ โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก ก่อสร้ำงถนนหินคลุก ผิวจรำจร 302,700 หมู่ที่ 1 กองช่ำง
สำยดสำยดอนต ำแย-ค้ำงพลูเหนือ กว้ำง 5.00 เมตร ยำว  360  เมตร  
หมู่ท่ี 1 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่ำ  270 ลบ.ม.  
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอียด
ตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น
บริเวณที่บริเวณที่บ้ำนนำยเมิ้ง  ตูนสันเทียะ
พิกัด X=816485 , Y=1679392
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำยบุญ เลำะสูงเนิน
พิกัด X=816516 , Y=1679039
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๒ ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจร 280,600 หมู่ที่ 2 กองช่ำง
บ้ำนบ-ุบ้ำนดอนหัวบึงบ้ำนบุ หมู่ที่ 2 กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 100 เมตร  
ต ำบลบ้ำนวัง  อ ำเภอโนนไทย หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
จังหวัดนครรำชสีมำ ไม่น้อยกว่ำ  500 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 

และป้ำยโครงกำรชั่วครำวอย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำงบังอร นพขุนทด
พิกัด X=811507, Y=1674133
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำงสนิด  เจิมขุนทด
 พิกัด X=811407, Y=1674130

๓ โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุก ก่อสร้ำงถนนหินคลุก ผิวจรำจร กว้ำง 4 ๓๑๐,๐๐๐ หมู่ที่  3 กองช่ำง
ปำกทำงนำเกลือหมู่ที่ 3  เมตร ยำว 450 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 270 ลบ.
ม. วำงท่อ คสล. ขนำด ศก. 0.40 เมตร
จ ำนวน 10 ท่อน พร้อมป้ำยโครงกำรและ
ป้ำยโครงกำรชั่วครำว 
อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบที่ 
อบต.บ้ำนวังก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำยอำทร ทองกี่
พิกัด X=814546 , Y=1673837
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำงอรชร จอด
พิกัด X=814968 , Y=1673886
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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. 2564 พ.ศ. ๒๕65

๔ โครงก่อสร้ำงถนนหินคลุกสำยมำบ ก่อสร้ำงถนนหินคลุก ผิวจรำจร กว้ำง 4.00 ๓๐๒,๗๐๐ หมู่ที่  4 กองช่ำง
มะกอกหมู่ที่ 4 - โคกไม้แดงหมู่ที่ 7 เมตร ยำว 450 เมตรหนำ 0.15 เมตร 
ต ำบลบ้ำนวัง อ ำเภอโนนไทย หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 270 ลบ.ม. 
จังหวัดนครรำชสีมำ พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำรชั่วครำว 

อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบที่
 อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำงสังเวียน อมฤก
พิกัด X=812976 , Y=1677000
จุดส้ินสุด  บริเวณที่ไร่นำยดี มิตรสันเทียะ
พิกัด X=813267 , Y=1677231

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจร ๒๘๕,๔๐๐ หมู่ที่  5 กองช่ำง
สำยทุ่งด่ำน หมู่ที่ 5  ต ำบลบ้ำนวัง กว้ำง 3.50 เมตร ยำว 150 เมตร หนำ 
อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่ำ 525 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น 
บริเวณที่นำนำยณรงศ์พัฒน ์สุระทด
พิกัด X=814131 , Y=1680329
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำงแต๋ว อ่อนมะลัง
พิกัด X=814011 , Y=1680250
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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. 2564 พ.ศ. ๒๕65

๖ โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต ก่อสร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4.00 เมตร ๒๘๒,๗๐๐ หมู่ที่  6 กองช่ำง
เสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที่ 6 ยำว 130 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ
  520  ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำรและ
ป้ำยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 
ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น
บริเวณที่นำนำยชำญ  ท ำดี
พิกัด X=812641 , Y=1673108
จุดส้ินสุด
บริเวณที่นำนำยชำญ  ท ำดี
พิกัด X=812681 , Y=1673230
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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. 2564 พ.ศ. ๒๕65

๗ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำง ถนน คสล.กว้ำง 5.00 เมตร ๒๘๕,๘๐๐
ซอยโคกไม้แดง หมู่ที่ 7 ยำว 100 เมตร หนำ 0.15 เมตร 

หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
 500  ตร.ม. วำงท่อ คสล. ขนำด 
ศก. 0.40 เมตร จ ำนวน 7 ท่อน พร้อมป้ำย
โครงกำรและป้ำยโครงกำรชั่วครำว 
อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบที่ 
 อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น
บริเวณที่นำนำงสอน มำสันเทียะ
พิกัด X=814474 , Y=1677980
จุดส้ินสุด
บริเวณที่นำนำงผิว นอขุนทด
พิกัด X=814574 , Y=1677967
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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. 2564 พ.ศ. ๒๕65

๘ โครงกำรโครงกำรก่อสร้ำงถนน ก่อสร้ำง ถนน หินคลุก.กว้ำง 5.00 เมตร 302,700 หมู่ที่ 8 กองช่ำง
หินคลุกสำยโนนตำท้ำว - ยำว 360 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หนองน้ ำเปร่ือง หมู่ที่ 8 หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 

 270  ลบ.ม.  พร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1  ป้ำย
รำยละเอียดตำมแบบที่  อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น
บริเวณที่นำนำงสำวสุทิมำ เที่ยงสันเทียะ
พิกัด X=815199 , Y=1676301
จุดส้ินสุด
บริเวณที่นำนำยเจริญ รักวงศ์ไทย
พิกัด X=814875 , Y=1676320
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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. 2564 พ.ศ. ๒๕65

๙ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔๔๖,๖๐๐ หมู่ที่  9 กองช่ำง
สำยวัดป่ำ - หนองน้ ำใส กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 158 เมตร 
 หมู่ท่ี 9 หนำ 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่ำ 790 ตร.ม. วำงท่อ คสล. ขนำด  
วำงท่อ คสล. ขนำด ศก. 0.30 เมตร
จ ำนวน 7  ท่อนพร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำย
โครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย
รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  
บริเวณที่นำนำยบุญเชิด บ ำรุงศิลป์
พิกัด X=814843 , Y=1679780
จุดส้ินสุด  
บริเวณที่บ้ำนนำยสนอง งำนสันเทียะ
พิกัด X=814689 , Y=1679778
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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. 2564 พ.ศ. ๒๕65

๑๐ โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ก่อสร้ำงถนน คสล. กว้ำง 3.00  เมตร ยำว ๑๖๔,๙๐๐ หมู่ที่  10 กองช่ำง
ซอยบ้ำนนำงล ำจวน หมู่ที่ 10 88 เมตร  หนำ   0.15  เมตรหรือคิดเป็น

พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 264ตร.ม. วำงท่อ
คสล.ขนำดศก. 0.40 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำรชั่วครำว
อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ 
อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  
บริเวณที่บ้ำนนำงแตว โกนหนองแวง
พิกัด X=816497 , Y=1679743
จุดส้ินสุด  
บริเวณที่บ้ำนนำยน้อย ปีสันเทียะ
พิกัด X=816583 , Y=1679761
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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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๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒๘๒,๗๐๐ หมู่ที่  11 กองช่ำง
ซอยข้ำงศำลำ SML - ถนนสำย กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 130 เมตร 
โนนไทย - หนองสรวง หมู่ที่ 11 หนำ 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ต ำบลบ้ำนวัง อ ำเภอโนนไทย ไม่น้อยกว่ำ  520 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร
 จังหวัดนครรำชสีมำ และป้ำยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย

รำยละเอียดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  
บริเวณที่บ้ำนนำยสมบัติ อมฤก
พิกัด X=813611 , Y=1674432
จุดส้ินสุด  
บริเวณที่บ้ำนนำยเจริญ รักวงศ์ไทย
พิกัด X=813740 , Y=1674419

๑๒ เงินชดเชยสัญญำแบบปรับ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชดเชยค่ำงำนก่อสร้ำง ๑๓๐,๐๐๐ อบต.บ้ำนวัง กองช่ำง
รำคำได้(ค่ำ K) ตำมแบบสัญญำจ้ำงแบบปรับ

รำคำ (ค่ำ K)

รวม         12   โครงกำร ๓,๐๗๔,๑๐๐

6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
๑ อุดหนุนบริหำรกิจกำรประปำ จ่ำยเงินอุดหนุนกิจกำรประปำ ๒๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ 3 กองช่ำง

ที่รับผิดชอบของ อบตบ้ำนวัง หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 11
รวม      1    โครงกำร ๒๐๐,๐๐๐
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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. 2564 พ.ศ. ๒๕65

๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

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

วิทยำกร  ค่ำวัสดุและอุปกรณ์ ค่ำจ้ำงจัดหำ
คู่มือส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร 
และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ ำเป็นในกำรจัด
ท ำโครงกำร  

๒ โครงกำรฝึกอบรมและดูงำนเพื่อพัฒนำ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 100,000 อบต.บ้ำนวัง ส ำนักปลัด
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ สมนาคุณวิทยากร  ค่าเคร่ืองเขียน 
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ่
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพนักงำน ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ค่าพาหนะ 
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ  
พนักงำนจ้ำง ของ อบต.บ้ำนวัง เคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร   

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

ที่เข้ำรับบริกำร

รวม         3 โครงกำร 135,150
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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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8.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
๑ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ๒๓,๖๘๐ หมู่ที่ 1-11 ส ำนักปลัด

เพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ประชุม ต.บ้ำนวัง
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำร อนุกรรมกำร คณะท ำงำน

ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผน
พัฒนำท้องถิ่น ตำมโครงกำรฯ

รวม     1       โครงกำร ๒๓,๖๘๐
๙.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1  แนวทำงกำรส่งเสริม  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนรำชกำร  หน่วยงำน  มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

๑ โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชน ต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง ๑๐,๐๐๐ ตรงข้ำม ส ำนักปลัด
ในช่วงเทศกำลปีใหม่ เทศกำลปีใหม่ ส ำนักงำน

อบต.บ้ำนวัง

๒ โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชน ต้ังจุดบริกำรประชำชนในช่วง ๑๐,๐๐๐ ตรงข้ำม ส ำนักปลัด
ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เทศกำลสงกรำนต์ ส ำนักงำน

อบต.บ้ำนวัง
รวม         2     โครงกำร ๒๐,๐๐๐
๑๐.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงำนกำรเกษตร

๑ โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก ด ำเนินกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมโครงกำรฯ ๑๐,๐๐๐ เขตพื้นที่ ส ำนักปลัด
เฉลิมพระเกียรติ ต.บ้ำนวัง

หมู่ที่ 1-11
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร 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. 2564 พ.ศ. ๒๕65

๒ โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ ด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ  ๓๖,๐๐๐ เขตพื้นที่ ส ำนักปลัด
ประจ ำปี 2565 ประจ ำปี 2565 ต.บ้ำนวัง

โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย   หมู่ที่ 1-11
ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 
ค่ำวัสดุและอุปกรณ์กำรเกษตร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 
จ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำรฯ

๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 25,000 เขตพื้นที่ ส ำนักปลัด
เนื่องมำจำกพระำรำชด ำริสมเด็จ โดยมีค่ำใช้จ่ำยประกอบด้วย  ต.บ้ำนวัง
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จ ค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น ค่ำพันธ์ุไม้/กล้ำไม้ หมู่ที่ 1-11
เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี ปุ๋ย  ค่ำป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
สิริกิจกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำ ค่ำอำหำรค่ำน้ ำด่ืม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่
กรหิยชำติสยำมบรมรำชกุมำรี จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 

รวม        3     โครงกำร ๗๑,๐๐๐

๑ โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 47,460 เขตพื้นที่ ส ำนักปลัด
จัดอบรมให้ควำมรู้และอื่น ๆ ต.บ้ำนวัง

หมู่ที่ 1-11
รวม          1     โครงกำร ๔๗,๔๖๐

10.2 แผนงำนสำธำรณสุข
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ตู้เหล็กแบบ 2 บำน คุณลักษณะตำมบญัชีรำคำมำตรฐำน 11,800 อบต. กองคลัง

ครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1  บำ้นวัง
ส ำนกังำนประมำณ ดังนี ้
- มีมือจับชนดิบดิ
- มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้
คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม (มอก.) เปน็ไปตำมบญัชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบ
ประมำณ 1  ส ำนกังบประมำณ
จ ำนวน   2  หลัง ๆ 5,900  บำท

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65

แบบ ผด. 02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕65
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 4,300 อบต. กองคลัง

ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(InK Tank Printer)  - เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม บำ้นวัง
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์จำกโรงงำนผู้ผลิต
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่
 นอ้ยกว่ำ 1,200X1,200 dpi
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำ 
ไม่นอ้ยกว่ำ 20 หนำ้ต่อนำท ี(ppm)  
หรือ8.8 ภำพต่อนำท ี(ipm)
หรือ 4.5 ภำพ ต่อนำท ี(ipm)
นอ้ยกว่ำ 20 หนำ้ต่อนำท ี(ppm)
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่ 
 - มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่นอ้ยกว่ำ 
50 แผ่น

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom
เปน็ไปตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ตู้เหล็กแบบ 2 บำน คุณลักษณะตำมบญัชีรำคำมำตรฐำน 5,900 อบต. กองช่ำง

ครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1  บำ้นวัง
ส ำนกังำนประมำณ ดังนี ้
- มีมือจับชนดิบดิ
- มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้
คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม (มอก.) เปน็ไปตำมบญัชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบ
ประมำณ 1  ส ำนกังบประมำณ
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ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ จอแสดงภำพส ำหรับคอมพิวเตอร์  4,300 อบต. กองช่ำง

21.5 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง บำ้นวัง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน  ดังนี้
 - มีขนำดไม่นอ้ยกว่ำ 21.5 นิว้
 - รองรับควำมละเอียดกำรแสดงผล
ไม่นอ้ยกว่ำ 1,920X1.080 Pixel
 - มี Refresh Rate ไม่นอ้ยกว่ำ 
60 Hz
 - มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกว่ำ 
600 : 1
เปน็ไปตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 4,300 อบต. กองกำรศึกษำฯ

ติดต้ังถังหมึกพมิพ ์(InK Tank Printer)  - เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม บำ้นวัง
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์จำกโรงงำนผู้ผลิต
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่
 นอ้ยกว่ำ 1,200X1,200 dpi
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำ 
ไม่นอ้ยกว่ำ 20 หนำ้ต่อนำท ี
(ppm) หรือ8.8 ภำพต่อนำท ี(ipm)
หรือ 4.5 ภำพ ต่อนำท ี(ipm)
นอ้ยกว่ำ 20 หนำ้ต่อนำท ี(ppm)
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่ 
 - มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่นอ้ยกว่ำ 1 ช่อง

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนกำรศึกษำ
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่นอ้ยกว่ำ 
50 แผ่น
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom
เปน็ไปตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑ ตู้เหล็กแบบ 2 บำน คุณลักษณะตำมบญัชีรำคำมำตรฐำน 5,900 อบต. กองสวัสดิกำรฯ

ครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1  บำ้นวัง
ส ำนกังำนประมำณ ดังนี ้
- มีมือจับชนดิบดิ
- มีแผ่นชัน้ปรับระดับ 3 ชิน้
คุณสมบติัตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม (มอก.) เปน็ไปตำมบญัชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบ
ประมำณ 1  ส ำนกังบประมำณ
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ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่องขนำด  5,500 อบต. กองสวัสดิกำรฯ

920X 310X1,820 มม.  บำ้นวัง
คุณสมบติัมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม (มอก.) 
เปน็ครุภัณฑ์นอกบญัชีโดยกำรสืบ  
รำคำเนื่องจำกไม่มีตำมบญัชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน
(บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔,๗๙๔,๗๐๐ หมูท่ี่  10 อบต.บา้นวัง
สายบา้นดอนต าแย-ต าบลบลัลังค์ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,152  เมตร  บา้นดอนใหม่
หมูท่ี่ 10  บา้นดอนใหม่ ต าบลบา้นวัง หนา 0.15 เมตรหรือคิดเปน็พื้นที่คอนกรีต
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไม่นอ้ยกว่า  8,064 ตร.ม. พร้อมปา้ย

โครงการและปา้ยโครงการชัว่คราว อย่างละ 
1 ปา้ย  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
บา้นวัง ก าหนด

๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่า้น ก่อสร้างระบบประปาหมูบ่า้นแบบผิวดิน ๓,๗๖๗,๐๐๐ หมูท่ี่  5 อบต.บา้นวัง
แบบผิวดินขนาดใหญ่ ตามแบบ ขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรม บา้น
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทรัพยากรน้ า หนองน้ าใส
บา้นหนองน้ าใส หมูท่ี่ 5 ต าบลบา้นวัง
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

รวม 2    โครงการ                            - ๘,๕๖๑,๗๐๐

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล

แนบท้ายหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว1533 ลงวันที่  20  กรกฏาคม  2564
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