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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้จัดท าขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของ
แผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อ 26 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน และข้อ 27 
แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

  ส าหรับ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จัดท าขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งท่ี 7,9) และการอนุมัติโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ซึ่งแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวังให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 จะเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 
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สว่นที ่1 
บทน ำ 

  
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จัดท ำแผน
ด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
รำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและ โครงกำรจำกหน่วยงำนรำชกำร 
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีต้องด ำเนินงำนในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมำณนั้น 
  แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนวัง จัดท ำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ครั้งท่ี 7 , 9 ซึ่งประกำศเมื่อวันท่ี 4 เมษำยน 2565 และ วันท่ี 11 เมษำยน 2565 ตำมล ำดับ และ
กำรอนุมัติโครงกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมมติประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง สมัยประชุมวิสำมัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี 2565 เมื่อวันท่ี 11 เมษำยน 2565  
  ซึ่งแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรจริงท้ังหมดในพื้นท่ี
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน และใช้เป็นแนวทำงของกำรจัดท ำแผน
จัดหำพัสดุ แผนกำรใช้จ่ำยเงิน รวมไปถึงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  (1) เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ 
  (2) เพื่อสอดคล้องกับ กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
  (3) เพื่อใช้เป็นแนวทำงของกำรจัดท ำแผนจัดหำพัสดุ และแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
  (4) เพื่อเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
  (5) เพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว6732  ได้ก ำหนดให้กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติมให้เป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆ ท่ี
ด ำเนินกำรในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น 



๒ 
 

  2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ท้ังนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ีประกำศ 
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
  3. แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีประกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำก
หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ท่ีต้องด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้นกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ
ของผู้บริหำรท้องถิ่น 
  

  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม 
  ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดต้ังงบประมำณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/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,......) 
 

  ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรมท่ี
จะมีกำรด ำเนินกำรจริงในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีท้ังโครงกำร/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงกำร/กิจกรรมท่ีหน่วยงำนอื่นจะเข้ำมำด ำเนินกำรในพื้นท่ีโดยข้อมูลดังกล่ำว
ตรวจสอบได้จำกหน่วยงำนในพื้นท่ี และตรวจสอบจำกแผนปฏิบัติกำรพัฒนำจังหวัด/อ ำเภอ หรืออ ำเภอแบบ
บูรณำกำร 
  ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน โดย
พิจำณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่น ท่ีก ำหนดไว้ในแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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) 



๓ 
 

  แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนิน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนิน   
คิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด หน่วยงำน
รับผิดชอบ 
  กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์แผนงำน   ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของโครงกำรท้ังหมด จ ำนวน
งบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด และต้องระบุหน่วยงำนรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย 
  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 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น (แบบ ผด.
02/1) 
  แบบ ผด.02/1 เป็นบัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์/แผนงำนโดยมีล ำดับท่ี/ครุภัณฑ์/รำยละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมำณ
(บำท)/สถำนท่ีด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน/ โดยเริ่มจำกตุลำคมของปีหนึ่งไป
ส้ินสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
 

  ขั้นตอนที่ 3 ประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น น ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น เพื่อประกำศใช้ 
กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำประกำศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อปิดประกำศโดยเปดิเผยให้ประชำชนได้ทรำบท่ัวกัน 
 

 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  (1) ท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวังมี
ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำขึ้นท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น 
  (๒) ท ำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  (๓) ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผลท ำให้กำรติดตำมและ
ประเมินผลเมื่อส้ินปีมีควำมสะดวก รวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 
  (๔) ใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่นเพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำน
ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
  
 



 
 
 

ส่วนที่ 2   
       

- บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  ( ผด.01)                  
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  ( ผด.02)     
- บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไมไ่ด้ด าเนินการตามโครงการ 

     แผนพัฒนาท้องถ่ิน (ผด.02/1)   

 
 
 
 



แบบ ผด.01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ (บำท) งบประมำณทั้งหมด

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ ๗ 87.5 1,389,400 ๙๖.๒๘ กองชำ่ง

รวม ๗ 87.5 ๑,๓๘๙,๔๐๐ 96.28
8.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๑ 12.5 ๕๓,๖๐๐ ๓.๗๒ ส ำนักปลัด

รวม ๑ 12.5 ๕๓,๖๐๐ 3.72
รวมทั้งส้ิน ๘ ๑๐๐ ๑,๔๔๓,๐๐๐ ๑๐๐

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง    อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ / กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ / งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่  กจิกรรม (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบหลัก 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 โครงการกอ่สร้างถนน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 243,100 ซอยบ้านนายต่ า ม.2 กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 103 เมตร  จุดเร่ิมต้น 
ซอยบ้านนายต่ า หมู่ที่ 2 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต บริเวณที่บ้านนายระเด่น แนบสันเทียะ

ไม่น้อยกว่า 412 ตารางเมตร ไหล่ทาง N = 15.120270 , E = 101.899492
หนิคลุกเฉล่ียด้านละ 0.15 เมตร พร้อม จุดส้ินสุด 
ป้ายโครงการและป้ายชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย บริเวณที่บ้านนายวิรัตน์ เกตกะโกมล
รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด N = 15.121161 , E = 101.899228

๒ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลุก กอ่สร้างถนนหนิคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 350 ๒๖๔,๑๐๐ สายโนนกรวด บ้านดอนต าแย ม.1 กองช่าง
สายโนนกรวด เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหนิคลุก จุดเร่ิมต้น    
บ้านดอนต าแย หมู่ที่ 1 ไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ บริเวณที่นา น.ส. วิภาพร สงสันเทียะ

และป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย N = 15.162485 , E = 101.945665 
รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด จุดส้ินสุด   

บริเวณที่นา นายมงคล กล่ินสุมาลย์
N = 15.163805 , E = 101.948449  

๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 3.50 ๑๙๙,๙๐๐ ซอยบ้านนายพวง-นางสมศรี บ้านบุ ม.2 กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพวง– เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ จุดเร่ิมต้น    
นางสมศรี บ้านบุ หมู่ที่ 2 พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 346.50 ตร.ม. พื้นที่ บริเวณที่บ้านนางละออ บินสันเทียะ

ทางเชื่อม 3.15 ตร.ม. วางท่อ คสล. ขนาด N = 15.118631 , E = 101.901286
ศก. 0.30 เมตร จ านวน 5 ท่อน พร้อมป้าย จุดส้ินสุด   
โครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 1 บริเวณที่บ้านนายสมหมาย ธงสันเทียะ
ป้าย รายละเอยีดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด N = 15.118273 , E = 101.900575

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม ฉบับที่  2
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง    อ าเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65
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ล าดับ โครงการ / กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ / งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่  กจิกรรม (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบหลัก 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 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ๒๒๒,๘๐๐ สายบ้านหนองกลางดอนเชื่อมถนนสายบ้าน กองช่าง
เสริมเหล็กสายบ้านหนองกลาง ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่ วังใหม่ - บ้านถนนวารี บ้านหนองกลางดอน
ดอนเชื่อมถนนสายบ้านวังใหม่ น้อยกว่า 300 ตร.ม. วางท่อ คสล. ขนาด ศก. ม.4
 - บ้านถนนวารี 0.60 เมตร จ านวน 12 ท่อน พื้นที่ทางเชื่อม จุดเร่ิมต้น   
บ้านหนองกลางดอน หมู่ที่ 4 41.48 ตร.ม. ไหล่ ทางหนิคลุก กว้างเฉล่ีย บริเวณที่นานางสุนีย์ ค าตาม

0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครง N = 15.140041 , E = 101.917543 
การชั่วคราว อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ จุดส้ินสุด    
อบต.บ้านวัง ก าหนด บริเวณที่นานางสุนีย์ ค าตาม

N = 15.139798 , E = 101.917927

๕ โครงการกอ่สร้างถนนดินเสริม กอ่สร้างถนนดินเสริมหนิคลุก กว้าง 5 เมตร ๑๒๗,๕๐๐ สายบุใหญ่ บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 5 กองช่าง
หนิคลุก สายบุใหญ่ ยาว 100 เมตร หนา 0.30 เมตร มีปริมาตร จุดเร่ิมต้น   
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 5 ดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. ลงหนิคลุก กว้าง บริเวณที่นานางผะยอม วีระแพทย์

5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มี N = 15.172955 , E = 101.926357
ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม. วางท่อ จุดส้ินสุด    
คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน บริเวณที่ไร่นางผะยอม วีระแพทย์
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว N = 15.173477 , E = 101.925612
อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด

๖ โครงการซ่อมสร้างถนน ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๗๓,๐๐๐ สายหน้าวัดถนนวารี บ้านถนนวารี ม.7 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 0.15 ช่วงที่ 1 
สายหน้าวัดถนนวารี เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม. จุดเร่ิมต้น บริเวณวัดถนนวารี
บ้านถนนวารี หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา N = 15.167992 , E = 101.927942

0.15 เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. จุดส้ินสุด   บริเวณวัดถนนวารี
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว N = 15.167991 , E = 101.927898
อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด ช่วงที่ 2 

จุดเร่ิมต้น บริเวณที่บ้านนางดวงเดือน กลึงกลางดอน
N = 15.168027 , E = 101.927521
จุดส้ินสุด   บริเวณที่บ้านนางกญัญารัตน์ ปินะทานัง
N = 15.168001 , E = 101.926962
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ล าดับ โครงการ / กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ / งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่  กจิกรรม (บาท) ด าเนินการ ที่รับผิดชอบหลัก 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 โครงการซ่อมสร้างถนนคอน ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕๙,๐๐๐ สายบ้านดอนมะยม - ต าบลบัลลังก ์ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 17.20 เมตร บ้านดอนมะยม ม.9
มะยม - ต าบลบัลลังก ์ หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ช่วงที่ 1 
บ้านดอนมะยม หมู่ที่ 9 68.80 ตร.ม. จุดเร่ิมต้น   บริเวณที่นานายสมจิตร บุตกดีขนัธ์

ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 N = 15.178421 , E = 101.933590
เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 92 ตร.ม. จุดส้ินสุด   บริเวณที่นานายสมจิตร บุตรดีขนัธ์
ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 19.70 เมตร หนา N = 15.178592 , E = 101.933526
0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 78.80 ช่วงที่ 2 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการชั่วคราว จุดเร่ิมต้น   บริเวณที่นานางกมลทิพย์ ภัทรพรพิพัฒน์
อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด N = 15.179414 , E = 101.933535

จุดส้ินสุด   บริเวณที่นานางกมลทิพย์ ภัทรพรพิพัฒน์
N = 15.179618 , E = 101.933473
ช่วงที่ 3 
จุดเร่ิมต้น   บริเวณที่นานายสุเทพ กรุยหมื่นไวย
N = 15.179763 , E = 101.933430
จุดส้ินสุด   บริเวณที่นานายสุเทพ กรุยหมื่นไวย
N = 15.179939 , E = 101.933382

                                                 รวม 1,389,400
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ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอยีดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยงำน

ที่ (บำท) ด ำเนินกำร ที่รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ 53,600 อบต. ส ำนักปลัด

แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) แขวน ขนำด 36,000 บีทียู (รวมค่ำติดต้ัง) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ บ้ำนวัง
ขนำด 36,000 บีทียู 1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 36,000 บีทียู

2) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นขนำด
ไม่เกนิ 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อตุสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟำ้เบอร์ 5
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชดุ ทั้งหน่วยส่ง
ควำมเย็นและหน่วยระบำยร้อนจำกโรงงำนเดียวกนั
5) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์
6) กำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอืน่ๆ (นอกจำกขอ้ 3) นอก
เหนือจำกกำรพจิำรณำด้ำนรำคำแล้ว เพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำน
ควรพจิำรณำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศที่มีค่ำประสิทธิภำพพลังงำน
ตำมฤดูกำล (SEER) สูงกว่ำ
7) กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี ้สวิตช ์1 ตัว ท่อทอง
แดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกนิ 15 เมตร
คุณลักษณะตำมบัญชรีำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จ ำนวน 1 เคร่ือง

                                                 รวม ๕๓,๖๐๐

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65

แบบ ผด.02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2565  เพิ่มเติม ฉบับที่  2
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง    อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ
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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นวัง 
เรือ่ง  ใชแ้ผนการด าเนนิงาน ประจ าปปีระมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิม่เตมิ ฉบบัที ่2 

…………………………………………… 
  
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีประมาณ  
พ.ศ. ๒๕65  เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง  ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2565  เมื่อวันท่ี  22  เมษายน  2565  มีมติเห็นชอบร่างแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 นั้น 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนิน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ท้ังนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 2 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  ให้ทราบโดยท่ัวกัน  และสามารถเข้าตรวจดูรายละเอียด ได้ท่ี  
www.banwang.go.th 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

                      ประกาศ ณ วันท่ี   22  เมษายน  พ.ศ. 2565 

 

  

 
(  นายลัด  นวนกลางดอน  ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
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