
จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ
ที่ต้ังไว้ ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด

๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1 แผนงำนกำรศึกษำ ๔ 2 3.57
๔. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1 แผนงำนงบกลำง ๓ 3 5.35
4.2 แผนงำนกำรศึกษำ ๒ 2 3.57
4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ๓ 3 5.35
4.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ ๑ 0 0.00
๕. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
5.1 แผนงำนสำธำรณสุข ๑๓ 13 23.21
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ ๑๙ 17 30.35
6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน ๑ 1 1.78
๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป ๓ 3 5.35
8.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน ๑ 1 1.78
9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน ๒ 2 3.57
๑๐.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
10.1 แผนงำนกำรเกษตร ๓ 3 5.35
10.2 แผนงำนสำธำรณสุข ๑ 1 1.78

รวมทั้งส้ิน ๕๖ ๕๑ 91.01

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี 2565
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง   อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1  แผนงำนกำรศึกษำ

๑ โครงกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยในกำร   -ค่ำอำหำรกลำงวัน  อตัรำมือ้ละ 375,100 356,350 อบต. กองกำรศึกษำฯ
บริหำรสถำนศึกษำ 21  บำทต่อคน  จ ำนวน 245  วัน บ้ำนวัง

 (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  ปี)
  -ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน อตัรำคนละ 200 บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ปี)
  -ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน อตัรำคนละ
300  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ปี)
    -ค่ำกจิกรรมพฒันำผู้เรียน
อตัรำคนละ 430  บำท/ปี
(ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ปี)

๒ โครงกำรจัดกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ จัดกจิกรรมให้เด็กศึกษำหำควำมรู้ ๑๓,๗๖๐  - อบต.
นอกสถำนที่ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก นอกสถำนศึกษำ บ้ำนวัง

 - ไม่ได้ด ำเนินกำร -

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๓ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี ๑๐,๐๐๐  - อบต.บ้ำนวัง กองกำรศึกษำฯ
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
ต าบลบ้านวัง

๔ อดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน สนับสนุนงบประมำณส ำหรับค่ำอำหำร 1,415,400 1,388,121 โรงเรียน กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับนักเรียนขำดแคลนใน กลำงวันให้โรงเรียนในพื้นที่ จ ำนวน  ในพื้นที่
โรงเรียนในพื้นที่ 4  แห่ง ดังนี ้  

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

รวม       4     โครงกำร ๑,๘๑๔,๒๖๐ ๑,๗๔๔,๔๗๑
๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง

๑ โครงกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชพี สนับสนุนเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์  ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ หมูท่ี่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
ผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 1 คน ต.บ้ำนวัง

๒ โครงกำรสงเครำะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชพีผู้สูงอำยุ 7,740,000 7,193,000 หมูท่ี่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
เบี้ยยังชพีผู้สูงอำยุ ต.บ้ำนวัง

๓ โครงกำรสงเครำะห์ สนับสนุนเบี้ยยังชพีคนพกิำร  1,612,800 1,412,800 หมูท่ี่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
เบี้ยยังชพีผู้พกิำร ต.บ้ำนวัง

รวม       3     โครงกำร ๙,๓๕๘,๘๐๐ ๘,๖๑๑,๘๐๐
4.2  แนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชน  เพื่อเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคมต่อไปในอนำคตแผนงำนกำรศึกษำ

๑ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จัดหำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ 93,900 73,427 ศูนย์พฒันำฯ กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับศูนย์พฒันำเด็กเล็ก นักเรียนเด็กเล็ก จ ำนวน 1  แห่ง อบต.บ้ำนวัง

จ ำนวน ๒6๐ วัน ๆ ละ 7.37 บำท/คน

 - ไม่ได้ด ำเนินกำร -



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๒ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จัดหำอำหำรเสริม (นม)  ส ำหรับ 645,760   587,387 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 ๗๓๙,๖๖๐ ๖๖๐,๘๑๔

๑ โครงกำรเยำวชนบ้ำนวังรวมพลัง ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใชจ้่ำย ดังนี้ 32,750 32,660 อบต. ส ำนักปลัด
ต่อต้ำนยำเสพติด (อบำยมุข) ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร บ้ำนวัง

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใชจ้่ำย
อืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบักำรจัดท ำโครงกำร 

๒ โครงกำรสร้ำงอำชพี สร้ำงรำยได้ตำม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใชจ้่ำย ดังนี้ ๒๑,๒๙๐ ๒๑,๒๙๐ อบต. กองสวัสดิกำรฯ
แนวทำงเศรษฐกจิพอเพยีง ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำสมณำคุณวิทยำกร บ้ำนวัง

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
ค่ำวัตถดิุบต่ำง ๆและค่ำใชอ้ืน่  ๆ ที่เกีย่วขอ้ง
กบักำรจัดท ำโครงกำร 

๓ สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ตำม เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำใช้จำ่ยโครงกำรที่ขอรับกำร 20,220 20,220 อบต. กองสวัสดิกำร
แนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง สนับสนุน จ ำนวน 20,220 บำ้นวัง
ประจ ำป ีพ.ศ.2565  - ค่ำใช้จำ่ยเกี่ยวกบักำรตกแต่งสถำนที่ฝึก
(หลักสูตรกำรพับเหรียญจำก อบรม (ค่ำปำ้ยโครงกำรฯ) ขนำดกว้ำง 1 นิ้ว
ริบบิน้) x ยำว 3 นิ้ว รำคำต่อหน่วย 120 บำท

รวมเปน็เงิน 360 บำท
 - ค่ำสมนำคุณวิทยำกรกระบวนกำร จ ำนวน 

4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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2 คน จ ำนวน 6 ชม.ๆละ 600 บำท รวมเปน็
เงิน 7,200 บำท
 - ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืมส ำหรับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม/วิทยำกร เจำ้หน้ำที่เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 2 มื้อๆ ละ 35 บำท จ ำนวน 45 คน 
รวมเปน็เงิน 3,150 บำท
 - ค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึก
อบรม/วิทยำกร เจำ้หน้ำที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 
1 มื้อๆละ 50 บำท จ ำนวน 45 คน รวมเปน็
เงิน 2,250 บำท
 - ค่ำวัสดุอปุกรณ์ในกำรฝึกอบรม เช่น ริบบิน้ 
ปนืกำว ด้ินทอง เทปใส กรรไกร เปน็ต้น 
รวมเปน็เงิน 7,260 บำท

รวม 3      โครงกำร ๗๔,๒๖๐ ๗๔,๑๗๐

๑ โครงกำรชว่ยเหลือประชำชน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินกำรตำม 50,000  - อบต. ส ำนักปลัด
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อบต.บ้ำนวัง โครงกำรชว่ยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ บ้ำนวัง

ของ อบต.บ้ำนวัง
รวม 1      โครงกำร ๕๐,๐๐๐  -
๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
5.1  แผนงำนสำธำรณสุข

๑ โครงกำรปันย้ิมสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ฯ โดยมีค่ำใชจ้่ำย ดังนี้ ๔๖,๙๖๐ ๓๘,๒๖๐ อบต.บ้ำนวัง กองสวัสดิกำรฯ
ตำมรอยวิธีแห่งควำมพอเพยีง ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ที่เกีย่วขอ้งในกำรจัดท ำ โครงกำร ฯ

4.4 แผนงำนสังคมสงเครำะห์



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๒ โครงการรณรงค์ป้องกนัและควบคุม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ ๕๒,๗๖๐ ๔๗,๕๑๐ อบต.บ้ำนวัง ส ำนักปลัด
โรคพษิสุนัขบ้าภายใต้โครงการ  -ค่ำวัสดุ (วัคซีน)
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค  -ค่ำใชจ้่ำยอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัโครงกำรฯ
พษิสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขตัติยราชนารี

๓ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ หมูท่ี่ 1 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมูท่ี่ 1  บ้ำนดอนต ำแย 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

๔ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ หมูท่ี่ 2 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมูท่ี่ 2  บ้ำนบุ 2. ให้ควำมรู้และป้องกนักำรใชส้ำรเคมีใน

เกษตรกร
3. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์

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

3. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๖ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ หมูท่ี่ 4 ส ำนักปลัด
หมูท่ี่ 4  บ้ำนหนองกลำงดอน 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน

2.ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
3. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์

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

3. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์
๘ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ หมูท่ี่ 6 ส ำนักปลัด

ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมูท่ี่ 6  บ้ำนโคกสะอำด 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ผู้พกิำร

3. ส่งเสริมให้ควำมรู้กำรป้องกนัควบคุม
โรคติดต่อ

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

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

3. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๑๑ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ หมูท่ี่ 9 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมูท่ี่ 9  บ้ำนดอนมะยม 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

3. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์

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

๑๓ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร  ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ หมูท่ี่ 11 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมูท่ี่ 11  บ้ำนวังสง่ำ 2. อบรมหมอหมูบ่้ำนในพระรำชประสงค์

3.ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

รวม    13     โครงกำร ๓๒๔,๕๗๐ ๓๐๕,๗๗๐



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ

๑ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก กอ่สร้ำงถนนหินคลุก ผิวจรำจร 302,700 302,000 หมูท่ี่ 1 กองชำ่ง
สำยดสำยดอนต ำแย-ค้ำงพลูเหนือ กว้ำง 5.00 เมตร ยำว  360  เมตร  
หมูท่ี่ 1 หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่ำ  270 ลบ.ม.  
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำร
ชัว่ครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอยีด
ตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่บ้ำนนำยเมิง้  ตูนสันเทียะ
พกิดั X=816485 , Y=1679392
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำยบุญ เลำะสูงเนิน
พกิดั X=816516 , Y=1679039

๒ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำย กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจร 280,600  - หมูท่ี่ 2 กองชำ่ง
บ้ำนบุ-บ้ำนดอนหัวบึงบ้ำนบุ หมูท่ี่ 2 กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 100 เมตร  
ต ำบลบ้ำนวัง  อ ำเภอโนนไทย หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
จังหวัดนครรำชสีมำ ไม่น้อยกว่ำ  500 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 

และป้ำยโครงกำรชัว่ครำวอย่ำงละ 1 ป้ำย
รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง 

จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำงบังอร นพขนุทด
พกิดั X=811507, Y=1674133
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำงสนิด  เจิมขนุทด
พกิดั X=811407, Y=1674130

 - ไม่ได้ด ำเนินกำร -



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๓ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหินคลุก กอ่สร้ำงถนนหินคลุก ผิวจรำจร กว้ำง 4 เมตร ๓๑๐,๐๐๐ ๓๐๒,๐๐๐ หมูท่ี่  3 กองชำ่ง
ปำกทำงนำเกลือหมูท่ี่ 3 ยำว 450 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตร

หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 270 ลบ.ม. วำงท่อ คสล.
ขนำด ศก. 0.40 เมตรจ ำนวน 10 ท่อน พร้อม
ป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำรชัว่ครำว อย่ำงละ

1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.
บ้ำนวังก ำหนด

จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำยอำทร ทองกี่
พกิดั X=814546 , Y=1673837

จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำงอรชร จอดสันเทียะ
พกิดั X=814968 , Y=1673886

๔ โครงกอ่สร้ำงถนนหินคลุกสำยมำบ กอ่สร้ำงถนนหินคลุก ผิวจรำจร กว้ำง 4.00 ๓๐๒,๗๐๐ ๓๐๒,๐๐๐ หมูท่ี่  4 กองชำ่ง
มะกอกหมูท่ี่ 4 - โคกไม้แดงหมูท่ี่ 7 เมตร ยำว 450 เมตรหนำ 0.15 เมตร 
ต ำบลบ้ำนวัง อ ำเภอโนนไทย หรือปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 270 ลบ.ม. 
จังหวัดนครรำชสีมำ พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำรชัว่ครำว 

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



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๕ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจร ๒๘๕,๔๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ หมูท่ี่  5 กองชำ่ง
สำยทุ่งด่ำน หมูท่ี่ 5  ต ำบลบ้ำนวัง กว้ำง 3.50 เมตร ยำว 150 เมตร หนำ 
อ ำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่ำ 525 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยโครงกำรชัว่ครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่นำนำยณรงศ์พฒัน์ สุระทด
พกิดั X=814131 , Y=1680329
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำงแต๋ว ออ่นมะลัง
พกิดั X=814011 , Y=1680250

๖ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต กอ่สร้ำงถนน คสล. กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 130 ๒๘๒,๗๐๐ ๒๘๒,๐๐๐ หมูท่ี่  6 กองชำ่ง
เสริมเหล็กซอย 1 หมูท่ี่ 6 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอน

กรีตไม่น้อยกว่ำ 520  ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยโครงกำรชัว่ครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำยชำญ  ท ำดี
พกิดั X=812641 , Y=1673108
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำยชำญ  ท ำดี
พกิดั X=812681 , Y=1673230



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๗ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำง ถนน คสล.กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 100 ๒๘๕,๘๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ หมูท่ี่ 7 กองชำ่ง
ซอยโคกไม้แดง หมูท่ี่ 7 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่คอน

กรีตไม่น้อยกว่ำ 500 ตร.ม. วำงท่อ คสล. ขนำด 
ศก. 0.40 เมตร จ ำนวน 7 ท่อน พร้อมป้ำยโครง
กำรและป้ำยโครงกำรชัว่ครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย
รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำงสอน มำสันเทียะ
พกิดั X=814474 , Y=1677980
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำงผิว นอขนุทด
พกิดั X=814574 , Y=1677967

๘ โครงกำรโครงกำรกอ่สร้ำงถนน กอ่สร้ำง ถนน หินคลุก.กว้ำง 5.00 เมตร ยำว 302,700 297,000 หมูท่ี่ 8 กองชำ่ง
หินคลุกสำยโนนตำท้ำว - 360 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือปริมำตรหิน
หนองน้ ำเปร่ือง หมูท่ี่ 8 คลุกไม่น้อยกว่ำ 270 ลบ.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร

และป้ำยโครงกำรชัว่ครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย
รำยละเอยีดตำมแบบที่  อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่นำนำงสำวสุทิมำ เที่ยงสันเทียะ

พกิดั X=815199 , Y=1676301
จุดส้ินสุด บริเวณที่นำนำยเจริญ รักวงศ์ไทย
พกิดั X=814875 , Y=1676320



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๙ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 5 เมตร ๔๔๖,๖๐๐ ๔๔๖,๐๐๐ หมูท่ี่  9 กองชำ่ง
สำยวัดป่ำ - หนองน้ ำใส ยำว 158 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือคิดเป็น
 หมูท่ี่ 9 พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 790 ตร.ม.วำงท่อ

คสล. ขนำด ศก. 0.30 เมตร จ ำนวน 7  ท่อน
พร้อมป้ำยโครงกำรและป้ำยโครงกำรชัว่ครำว
อย่ำงละ 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบที่ อบต.
บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำยบุญเชดิ บ ำรุงศิลป์
พกิดั X=814843 , Y=1679780
จุดส้ินสุด  บริเวณที่บ้ำนนำยสนอง งำนสันเทียะ
พกิดั X=814689 , Y=1679778

๑๐ โครงกำรกอ่สร้ำงถนน คสล. กอ่สร้ำงถนน คสล. กว้ำง 3.00  เมตร ยำว 88 ๑๖๔,๙๐๐ ๑๕๖,๙๐๐ หมูท่ี่  10 กองชำ่ง
ซอยบ้ำนนำงล ำจวน หมูท่ี่ 10 เมตร หนำ 0.15  เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต

ไม่น้อยกว่ำ 264 ตร.ม. วำงท่อ คสล.ขนำด ศก.
0.40 เมตร จ ำนวน 6 ท่อน พร้อมป้ำยโครงกำร
และป้ำยโครงกำรชัว่ครำวอย่ำงละ 1 ป้ำย 
รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.บ้ำนวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่บ้ำนนำงแตว โกนหนองแวง
พกิดั X=816497 , Y=1679743
จุดส้ินสุด  บริเวณที่บ้ำนนำยน้อย ปีสันเทียะ
พกิดั X=816583 , Y=1679761



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๑๑ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๒๘๒,๗๐๐ ๒๘๒,๗๐๐ หมูท่ี่  11 กองชำ่ง
ซอยขำ้งศำลำ SML - ถนนสำย กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 130 เมตร 
โนนไทย - หนองสรวง หมูท่ี่ 11 หนำ 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
ต ำบลบ้ำนวัง อ ำเภอโนนไทย ไม่น้อยกว่ำ  520 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร
 จังหวัดนครรำชสีมำ และป้ำยโครงกำรชัว่ครำว อย่ำงละ 1 ป้ำย

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

๑๒ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีต กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 4 243,100 243,000 อบต. กองช่ำง
เสริมเหล็ก ซอยบำ้นนำยต่ ำ เมตร ยำว 103 เมตร หนำ 0.15 เมตร  บำ้นวัง
หมู่ที่ 2 หรือมีพืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 412 

ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหนิคลุกเฉล่ียด้ำนละ 
0.15 เมตร พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ย
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอยีดตำม
แบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่บ้ำนนำยระเด่น แนบสันเทียะ

N = 15.120270 , E = 101.899492
จุดส้ินสุด บริเวณที่บ้ำนนำยวิรัตน์ เกตกะโกมล

N = 15.121161 , E = 101.899228



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๑๓ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนหนิคลุก กอ่สร้ำงถนนหนิคลุก กว้ำง 4 เมตร ๒๖๔,๑๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ อบต. กองช่ำง
สำยโนนกรวด บำ้นดอนต ำแย  ยำว 350 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ บำ้นวัง
หมู่ที่ 1 ปริมำตรหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ 210 ลบ.ม. 

พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่ว
ครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอยีดตำม
แบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด 
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำ น.ส.วิภำพร สงสันเทียะ

N = 15.162485 , E = 101.945665 
จุดส้ินสุด บริเวณที่นำ นำยมงคล กล่ินสุมำลย์

N = 15.163805 , E = 101.948449  

๑๔ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้ำง ๑๙๙,๙๐๐ ๑๙๙,๐๐๐ อบต. กองช่ำง
เหล็ก ซอยบำ้นนำยพวง – นำงสมศรี 3.50 เมตร ยำว 99 เมตร หนำ 0.15 บำ้นวัง
 บำ้นบ ุหมู่ที่ 2 เมตร หรือพืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 346.50 

ตร.ม. พืน้ที่ทำงเชื่อม 3.15 ตร.ม. วำงท่อ
คสล. ขนำด ศก. 0.30 เมตร จ ำนวน 5 
ท่อน พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย รำยละเอยีดตำม
แบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่บ้ำนนำงละออ บินสันเทียะ

N = 15.118631 , E = 101.901286
จุดส้ินสุด บริเวณที่บ้ำนนำยสมหมำย ธงสันเทียะ

N = 15.118273 , E = 101.900575



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๑๕ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้ำง 6 ๒๒๒,๘๐๐ ๒๒๒,๐๐๐ อบต. กองช่ำง
เหล็กสำยบำ้นหนองกลำงดอนเชื่อม เมตร ยำว 50 เมตร หนำ 0.15 เมตร บำ้นวัง
ถนนสำยบำ้นวังใหม่ - บำ้นถนนวำรี พืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 300 ตร.ม. วำงท่อ 
บำ้นหนองกลำงดอน หมู่ที่ 4 คสล. ขนำด ศก. 0.60 เมตร จ ำนวน 12 

ท่อน พืน้ที่ทำงเชื่อม 41.48 ตร.ม. ไหล่ทำง
หนิคลุก กว้ำงเฉล่ีย 0.30 เมตร พร้อมปำ้ย
โครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 
1 ปำ้ย ตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น บริเวณที่นำนำงสุนีย์ ค ำตำม
N = 15.140041 , E = 101.917543 
จดุส้ินสุด บริเวณที่นำนำงสุนีย์ ค ำตำม
N = 15.139798 , E = 101.917927

๑๖ โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินเสริมหนิคลุก กอ่สร้ำงถนนดินเสริมหนิคลุก กว้ำง 5 เมตร ๑๒๗,๕๐๐ ๑๒๗,๐๐๐ อบต. กองช่ำง
สำยบใุหญ่ บำ้นหนองน้ ำใส หมู่ที่ 5 ยำว 100 เมตร หนำ 0.30 เมตร มีปริมำตร บำ้นวัง

ดินถมไม่น้อยกว่ำ 150 ลบ.ม. ลงหนิคลุก 
กว้ำง 5 เมตร ยำว 100 เมตร หนำ 0.15
เมตร มีปริมำตรหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ 75 ลบ.ม. 
วำงท่อ คสล. ขนำด ศก. 0.40 เมตร จ ำนวน 
7 ท่อน พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร
ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย ตำมแบบ อบต.
บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้น บริเวณที่นำนำงผะยอม วีระแพทย์
N = 15.172955 , E = 101.926357
จดุส้ินสุด บริเวณที่ไร่นำงผะยอม วีระแพทย์
N = 15.173477 , E = 101.925612



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๑๗ โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีต ซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๗๓,๐๐๐ ๑๗๒,๐๐๐ อบต. กองช่ำง
เสริมเหล็ก สำยหน้ำวัดถนนวำรี ช่วงที่ 1 กว้ำง 4 เมตร ยำว 5 เมตร หนำ บำ้นวัง
บำ้นถนนวำรี หมู่ที่ 7 0.15 เมตร พืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 20 ตร.ม. 

ช่วงที่ 2 กว้ำง 4 เมตร ยำว 60 เมตร หนำ 
0.15 เมตร พืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 240 ตร.ม. 
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว 
อย่ำงละ 1 ปำ้ย ตำมแบบ อบต.บำ้นวังก ำหนด 
ช่วงที่ 1 
จดุเร่ิมต้น   บริเวณวัดถนนวำรี
N = 15.167992 , E = 101.927942
จดุส้ินสุด   บริเวณวัดถนนวำรี
N = 15.167991 , E = 101.927898
ช่วงที่ 2 
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่บ้ำนนำงดวงเดือน กลึงกลำงดอน
N = 15.168027 , E = 101.927521
จุดส้ินสุด  บริเวณที่บ้ำนนำงกญัญำรัตน์ ปินะทำนัง
N = 15.168001 , E = 101.926962

๑๘ โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเ ซ่อมสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๕๙,๐๐๐ ๑๕๘,๐๐๐ อบต. กองช่ำง
สริมเหล็กสำยบำ้นดอนมะยม - ช่วงที่ 1 กว้ำง 4 เมตร ยำว 17.20 เมตร บำ้นวัง
ต ำบลบลัลังก ์บำ้นดอนมะยม หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ที่คสล. ไม่น้อยกว่ำ
หมู่ที่ 9 68.80 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 กว้ำง 4 เมตร ยำว 23 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ที่คสล.ไม่น้อยกว่ำ 
92 ตร.ม. 



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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ช่วงที่ 3 กว้ำง 4 เมตร ยำว 19.70 เมตร
หนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ที่คสล. ไม่น้อยกว่ำ  
78.80 ตร.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครง
กำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย ตำมแบบ อบต.
บำ้นวัง ก ำหนด 
ช่วงที่ 1
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำยสมจิตร บุตกดีขนัธ์
N = 15.178421 , E = 101.933590
จุดส้ินสุด   บริเวณที่นำนำยสมจิตร บุตรดีขนัธ์
N = 15.178592 , E = 101.933526
ช่วงที่ 2 
จุดเร่ิมต้น บริเวณที่นำนำงกมลทิพย์ ภัทรพรพิพัฒน์
N = 15.179414 , E = 101.933535
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำงกมลทิพย์ ภัทรพรพิพัฒน์
N = 15.179618 , E = 101.933473
ช่วงที่ 3 
จุดเร่ิมต้น  บริเวณที่นำนำยสุเทพ กรุยหมืน่ไวย
N = 15.179763 , E = 101.933430
จุดส้ินสุด  บริเวณที่นำนำยสุเทพ กรุยหมืน่ไวย
N = 15.179939 , E = 101.933382

๑๙ เงินชดเชยสัญญำแบบปรับ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชดเชยค่ำงำนกอ่สร้ำง ๑๓๐,๐๐๐  - อบต.บ้ำนวัง กองชำ่ง
รำคำได้(ค่ำ K) ตำมแบบสัญญำจ้ำงแบบปรับ

รำคำ (ค่ำ K)

รวม         19   โครงกำร ๔,๗๖๖,๒๐๐ ๔,๓๒๕,๖๐๐

 - ไม่ได้ด ำเนินกำร -



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
๑ อดุหนุนบริหำรกจิกำรประปำ จ่ำยเงินอดุหนุนกจิกำรประปำ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ หมูท่ี่ 3 กองชำ่ง

ที่รับผิดชอบของ อบตบ้ำนวัง หมูท่ี่ 4
หมูท่ี่ 8

หมูท่ี่ 11
รวม      1    โครงกำร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

๑ โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใชจ้่ำย 15,150 15,110 อบต.บ้ำนวัง ส ำนักปลัด
และกำรป้องกนักำรทุจริต ดังนี ้ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม  ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร  ค่ำวัสดุและอปุกรณ์ ค่ำจ้ำงจัดหำ
คู่มือส ำหรับผู้เขำ้รับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำง
และเคร่ืองด่ืม ค่ำอำหำร และค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ
ที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำร  

๒ โครงกำรฝึกอบรมและดูงำนเพื่อพฒันำ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใชจ้่ำย ดังนี้ 212,760 212,760 อบต.บ้ำนวัง ส ำนักปลัด
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ สมนาคุณวิทยากร  ค่าเคร่ืองเขียน ค่าวัสดุ
ผู้บริหำรท้องถิน่ สมำชกิสภำ อปุกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าของขวัญหรือของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพนักงำน ที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร
ส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และ ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
พนักงำนจ้ำง ของ อบต.บ้ำนวัง ต่ำงๆ ค่ำใชจ้่ำยอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบัโครงกำร  

๓ โครงกำรจ้ำงส ำรวจควำมพงึ ด ำเนินกำรจ้ำงเหมำส ำรวจ ๒๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ อบต.บ้ำนวัง ส ำนักปลัด
พอใจของผู้รับบริกำร ควำมพงึพอใจของประชำชน

ที่เขำ้รับบริกำร

รวม         3 โครงกำร 247,910 245,870



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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8.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
๑ โครงกำรประชมุเชงิปฏิบัติกำร ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถิน่ ๔๖,๑๘๐ ๔๖,๑๘๐ หมูท่ี่ 1-11 ส ำนักปลัด

เพื่อกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถิน่ เพื่อจัดประชมุประชำคมท้องถิน่ ประชมุ ต.บ้ำนวัง
และแผนอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง คณะกรรมกำร อนุกรรมกำร คณะท ำงำน

ต่ำง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบักำรจัดท ำแผน
พฒันำท้องถิน่ ตำมโครงกำรฯ

รวม     1       โครงกำร ๒๓,๖๘๐ ๔๖,๑๘๐
๙.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1  แนวทำงกำรส่งเสริม  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนรำชกำร  หน่วยงำน  มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

๑ โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชน ต้ังจุดบริกำรประชำชนในชว่ง ๑๐,๐๐๐ ๒,๔๑๕ ตรงขำ้ม ส ำนักปลัด
ในชว่งเทศกำลปีใหม่ เทศกำลปีใหม่ ส ำนักงำน

อบต.บ้ำนวัง

๒ โครงกำรต้ังจุดบริกำรประชำชน ต้ังจุดบริกำรประชำชนในชว่ง ๑๐,๐๐๐ ๕,๗๑๕ ตรงขำ้ม ส ำนักปลัด
ในชว่งเทศกำลสงกรำนต์ เทศกำลสงกรำนต์ ส ำนักงำน

อบต.บ้ำนวัง
รวม         2     โครงกำร ๒๐,๐๐๐ ๘,๑๓๐
๑๐.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงำนกำรเกษตร

๑ โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก ด ำเนินกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมโครงกำรฯ ๑๐,๐๐๐ ๓๖๐ เขตพื้นที่ ส ำนักปลัด
เฉลิมพระเกยีรติ ต.บ้ำนวัง

หมูท่ี่ 1-11



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม อนุมัติ ที่ด 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.
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๒ โครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกยีรติ ด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำเฉลิมพระเกยีรติ  ๓๖,๐๐๐ ๑๗,๓๙๐ เขตพื้นที่ ส ำนักปลัด
ประจ ำปี 2565 ประจ ำปี 2565 ต.บ้ำนวัง

โดยมีค่ำใชจ้่ำยประกอบด้วย   หมูท่ี่ 1-11
ค่ำป้ำยประชำสัมพนัธ์โครงกำร 
ค่ำวัสดุและอปุกรณ์กำรเกษตร  
ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำอำหำร และค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ 
จ ำเป็นในกำรจัดท ำโครงกำรฯ

๓ โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชือนั ด าเนินโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชืฯ 25,000 17,060 เขตพื้นที่ ส ำนักปลัด
เนือ่งมำจำกพระำรำชด ำริสมเด็จ โดยมีค่ำใชจ้่ำยประกอบด้วย  ต.บ้ำนวัง
พระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จ ค่ำวัสดุกำรเกษตร เชน่ ค่ำพนัธ์ุไม้/กล้ำไม้ หมูท่ี่ 1-11
เจ้ำฟำ้มหำวชริำลงกรณวรรำชภักดี ปุ๋ย  ค่ำป้ำยโครงกำร ป้ำยประชำสัมพนัธ์ 
สิริกจิกำริณีพรียพฒัน รัฐสีมำคุณำ ค่ำอำหำรค่ำน้ ำด่ืม และค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ ที่
กรหิยชำติสยำมบรมรำชกมุำรี จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 

รวม        3     โครงกำร ๗๑,๐๐๐ ๓๔,๘๑๐

๑ โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 47,460 36,290 เขตพื้นที่ ส ำนักปลัด
จัดอบรมให้ควำมรู้และอืน่ ๆ ต.บ้ำนวัง

หมูท่ี่ 1-11
รวม          1     โครงกำร ๔๗,๔๖๐ ๓๖,๒๙๐

10.2 แผนงำนสำธำรณสุข



ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
อนุมัติ ที่ด าเนินการ ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๔,๗๙๔,๗๐๐ ๓,๑๐๕,๕๕๕ หมูท่ี่  10 อบต.บ้านวัง
สายบ้านดอนต าแย-ต าบลบัลลังค์ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,152  เมตร  บ้านดอนใหม่
หมูท่ี่ 10  บ้านดอนใหม่ ต าบลบ้านวัง หนา 0.15 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่คอนกรีต
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไม่น้อยกว่า  8,064 ตร.ม. พร้อมป้าย

โครงการและป้ายโครงการชั่วคราว อย่างละ 
1 ป้าย  รายละเอยีดตามแบบที ่อบต.
บ้านวัง ก าหนด

๒ โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้าน กอ่สร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบผิวดิน ๓,๗๖๗,๐๐๐ ๒,๙๔๐,๐๐๐ หมูท่ี่  5 อบต.บ้านวัง
แบบผิวดินขนาดใหญ ่ตามแบบ ขนาดใหญต่ามแบบมาตรฐานกรม บ้าน
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า ทรัพยากรน้ า หนองน้ าใส
บ้านหนองน้ าใส หมูท่ี่ 5 ต าบลบ้านวัง
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

รวม 2    โครงการ                            - ๘,๕๖๑,๗๐๐ ๖,๐๔๕,๕๕๕

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ีจะได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565
งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล

แนบท้ายหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0810.8/ว1533 ลงวันที่  20  กรกฏาคม  2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ที่  กจิกรรม (บำท) ที่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ตู้เหล็กแบบ 2 บำน คุณลักษณะตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน 11,800 11,400 อบต. กองคลัง

ครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1  บ้ำนวัง
ส ำนักงำนประมำณ ดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อตุสำหกรรม (มอก.) เป็นไปตำมบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบ
ประมำณ 1  ส ำนักงบประมำณ
จ ำนวน   2  หลัง ๆ 5,900  บำท

๒ เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน แบบต้ัง 53,600 53,600 อบต. ส ำนักปลัด
แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน พื้นหรือแบบแขวน ขนำด 36,000 บีทียู บ้ำนวัง
(ระบบ Inverter) (รวมค่ำติดต้ัง) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
ขนาด 36,000 บีทียู 1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 

36,000 บีทียู 
2) รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำท่ีรวมค่ำติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถใน
กำรท ำควำมเย็นขนำดไม่เกนิ 40,000
บีทียู ต้องได้รับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 

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

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ที่  กจิกรรม (บำท) ที่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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.

อตุสำหกรรม และฉลำกประหยัดไฟฟ้ำ
เบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอำกำศที่ประกอบ
ส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและ
หน่วยระบำยร้อนจำกโรงงำนเดียวกนั
5) มีควำมหน่วงเวลำกำรท ำงำนของคอม
เพรสเซอร์
6) กำรจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศขนำดอืน่ๆ 
(นอกจำกข้อ 3)นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำ
ด้ำนรำคำแล้วเพื่อเป็นกำรประหยัดพลังงำน
ควรพิจำรณำจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศท่ีมีค่ำ
ประสิทธิภำพพลังงำนตำมฤดูกำล (SEER) 
สูงกว่ำ
7) กำรติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศ 
   (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ 
ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวนยำว 4 เมตร สำยไฟยำวไม่เกนิ 
15 เมตร คุณลักษณะตำมบัญชีรำคำมำตร
ฐำนครุภัณฑ์ จ ำนวน 1 เคร่ือง
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ที่  กจิกรรม (บำท) ที่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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.
๓ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 4,300  - อบต. กองคลัง

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer)  - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม บ้ำนวัง
ติดต้ังถังหมึกพมิพจ์ำกโรงงำนผู้ผลิต
- มีควำมละเอยีดในกำรพมิพไ์ม่
 น้อยกว่ำ 1,200X1,200 dpi
 - มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงขำวด ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำท ี(ppm)  
หรือ8.8 ภำพต่อนำท ี(ipm)
หรือ 4.5 ภำพ ต่อนำท ี(ipm)
น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำท ี(ppm)
 - มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงสีไม่ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น
 - สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter, 
Legal และ Custom
เป็นไปตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

 - ไม่ได้ด ำเนินกำร -

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ที่  กจิกรรม (บำท) ที่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ตู้เหล็กแบบ 2 บำน คุณลักษณะตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน 5,900 5,700 อบต. กองช่ำง

ครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1  บ้ำนวัง
ส ำนักงำนประมำณ ดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อตุสำหกรรม (มอก.) เป็นไปตำมบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบ
ประมำณ 1  ส ำนักงบประมำณ

๒ จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ จอแสดงภำพส ำหรับคอมพวิเตอร์  4,300  - อบต. กองช่ำง
21.5 นิ้ว จ ำนวน 1 เคร่ือง บ้ำนวัง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน  ดังนี้
 - มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21.5 นิ้ว
 - รองรับควำมละเอยีดกำรแสดงผล
ไม่น้อยกว่ำ 1,920X1.080 Pixel
 - ม ีRefresh Rate ไม่น้อยกว่ำ 60 Hz
 - ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1
เป็นไปตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำงและคุณ
ลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอปุกรณ์และระบบ
คอมพวิเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิ
และสังคม

 - ไม่ได้ด ำเนินกำร -

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ที่  กจิกรรม (บำท) ที่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม โดยมีคุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี้ 4,300 4,000 อบต. กองกำรศึกษำฯ

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer)  - เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม บ้ำนวัง
ติดต้ังถังหมึกพมิพจ์ำกโรงงำนผู้ผลิต
- มีควำมละเอยีดในกำรพมิพไ์ม่
 น้อยกว่ำ 1,200X1,200 dpi
 - มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงขำวด ำ 
ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำที 
(ppm) หรือ8.8 ภำพต่อนำท ี(ipm)
หรือ 4.5 ภำพ ต่อนำท ี(ipm)
น้อยกว่ำ 20 หน้ำต่อนำท ี(ppm)
 - มีควำมเร็วในกำรพมิพร่์ำงสีไม่ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น
 - สำมำรถใช้ได้กบั A4, Letter, 
Legal และ Custom
เป็นไปตำมประกำศเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงำนกำรศึกษำ



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วย
ที่  กจิกรรม (บำท) ที่ด ำเนินกำร ด ำเนินกำร 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 ตู้เหล็กแบบ 2 บำน คุณลักษณะตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน 5,900 5,700 อบต. กองสวัสดิกำรฯ

ครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบประมำณ 1  บ้ำนวัง
ส ำนักงำนประมำณ ดังนี้ 
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อตุสำหกรรม (มอก.) เป็นไปตำมบัญชี
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำนงบ
ประมำณ 1  ส ำนักงบประมำณ

๒ ตู้เหล็กเกบ็แฟ้ม ตู้เหล็กเกบ็แฟ้ม 40 ช่องขนำด  5,500 5,500 อบต. กองสวัสดิกำรฯ
920X 310X1,820 มม.  บ้ำนวัง
คุณสมบัติมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อตุสำหกรรม (มอก.) 
เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีโดยกำรสืบ  
รำคำเนื่องจำกไม่มีตำมบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ กองมำตรฐำน
งบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ
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ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนสังคมสงเครำะห์



ปญัหาอปุสรรคการด าเนนิงานทีผ่่านมาและแนวทางแกไ้ข  
 2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังไม่สามารถ ด าเนินการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และจัดงานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีโครงการท่ีสนับสนุนด้านการเกษตรน้อย เนื่องจากมีงบประมาณ
จ ากัด และประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ข้อเสนอควรจัดให้มีความรู้ ในด้าน
การเกษตร และอาชีพเสริมในช่วงว่างงานจากการเกษตร หาตลาด และดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีการดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ทุกคนท่ีได้ลงทะเบียนรับ
เบ้ียยังชีพ แต่ยังมีประชาชนท่ียังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือลงทะเบียนไม่ทันตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ท าให้ไม่ได้รับเบี้ยในปีท่ีอายุครบท่ีจะสามารถรับเบ้ียยังชีพได้ แต่จะได้รับในปีถัดไป 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังสามารถด าเนินโครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขของหมู่บ้าน ท้ัง 11 หมู่บ้าน  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง มีโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจ านวนมาก เช่น ถนนภายใน
ต าบลบ้านวังยังเป็นถนนดิน และมีการสัญจรท่ีมีรถบรรทุกหนักจ านวนมากท าให้ถนนช ารุด และการถมดินสูง
กว่าถนนท าให้น้ าขัง การกัดเซาะถนน ถนนขาดในช่วงฤดูฝน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการแก้ปัญหา
ยังไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน เนื่องจากการด าเนินการต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และ
เจ้าหน้าท่ีกองช่างมีจ านวนน้อยไม่สามรถปฏิบัติงานได้ตามตรงตามแผน ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณนั้นๆ  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา – วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการตามโครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนารี 
อ าเภอโนนไทย เนื่องจากทางสภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทยไม่ได้ของงบประมาณจาก อบต. 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง สามารถด าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต และได้ด าเนินการโครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง อบต.บ้านวัง เรียบร้อยแล้ว 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง สามารถด าเนินโครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์ เรียบร้อยแล้ว 
 10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินงานคือโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการปลูก
หญ้าแฝก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ ตามแผนด าเนินงานของ อบต.
แต่การด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วควรมีการดูแล รดน้ า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างแท้จริง 
 



สรปุผล ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบท่ีมีคุณภาพพร้อมท้ังเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ดังนี้ 
  - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 
  - อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพื้นท่ี 
   

  1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุและ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้พัฒนาเด็กและ 
 เยาวชน เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต สนับสนุนอาหารเสริมนม สนับสนุนและ
ประสานการปฏิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติด
ในทุกระดับองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
สังคม ดังนี้ 
  - จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
  - จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการ 
  - จ่ายเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ 
  - การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  - จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  - จัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพื้นท่ี 
  - โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต่อต้านยาเสพติด (อบายมุข) 
 

  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารสุข 
  สนับสนุนการด าเนินการของอาสาสมัครสาธารณสุข ได้ส่งเสริม ดูแล สุขภาพของประชาชน  
จัดให้จัดการด้านการป้องกันโรคและการใช้ยาอย่างถูกวิธีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการโครงการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารสุข ดังนี้ 
  - ด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปนิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี 
  - โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิธีแห่งความพอเพียง 
  - โครงการอุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 – หมู่ท่ี 11  

 

  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และพลังงาน
แสงอาทิตย์  ด าเนินการโครงการดังนี้ 



  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนต าแย – ค้างพลูเหนือ หมู่ท่ี 1 
  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปากทางนาเกลือ หมู่ท่ี 3 
  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายมาบมะกอก หมู่ท่ี 4 – โคกไม้แดง หมู่ท่ี 7 ต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโคกไม้แดง หมู่ท่ี 7 
  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนตาท้าว – หนองน้ าเปรื่อง หมู่ท่ี 8 
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่า – หนองน้ าใส หมู่ท่ี 9 
  - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางล าจวน หมู่ท่ี 10 
  - โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนกรวด บ้านดอนต าแย หมู่ท่ี 1 
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพวง – นางสมศรี บ้านบุ หมู่ท่ี 2
  - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกลางดอนเช่ือมถนนสายบ้านวังใหม่ – 
บ้านถนนวารี บ้านหนองกลางดอน หมู่ท่ี 4 
  - โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก สายบุใหญ่ บ้านหนองน้ าใส หมู่ท่ี 5 
  - โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนมะยม – ต าบลบัลลังก์ บ้านดอน
มะยม หมู่ท่ี 9 
  - อุดหนุนบริหารกิจการประปา 
 

  1.1.5 ยุทศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา –
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
  ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชาวโคราชและ
ด าเนินกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้
ด าเนินการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย ตามโครงการการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุร
นารี เสร็จเรียนร้อยแล้ว 
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  - ได้พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการ
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ดังนี้ 
  - การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  - การฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง อบต.บ้านวัง 
  - โครงการส่งเสริมเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ได้ด าเนินโครงการ 
เรียบร้อยแล้ว 
  1.1.7 ยุทธศาสตรท์ี ่ 9 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - มีการส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  - ด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2565 
  - ด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2565 
 
 
 



  1.1.8 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ด าเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้
ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  - โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2565 
  - โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
  - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรหินชาติสยามบรมราชกุมารี 
  - โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  ได้ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ จ านวน 8  ยุทธศาสตร์  ปรากฏโครงการท่ีปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นไปตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2565  
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  สามารถด าเนินการตามเป้าหมายและมีผลผลิตของ
โครงการตามแผนการท่ีได้วางไว้โดยมีโครงการท่ีมีเป้าหมายท่ีวางไว้ตามแผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2565 
และโครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสม  โอนงบประมาณ  จ านวน  68  โครงการ  สามารถด าเนินการและ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจ านวน  60  โครงการ  กันเงิน จ านวน  9  โครงการ 
 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการตามความต้องการของประชาชน  เช่น การ
ดูแลเด็กอนุบาลและโรงเรียนในพื้นท่ีให้มีอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม) ท าให้เด็กภายในต าบลบ้านวังมี
สุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์   มีความพร้อมในการเรียนและการปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ต่อไป 
  - ด าเนินดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ โดยเข้าไปดูแล เย่ียมเยือน พร้อมท้ังจ่ายเงิน
เบ้ียยังชีพ ท าให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์  มีความพึงพอใจ ในการบริการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
วังมอบให ้
  - ด าเนินการด้านการรักษาความสงบ การรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ , 
เทศบาลสงกรานต์ ไว้เพื่อบริการประชาชนในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลให้เดินทางอย่างปลอดภัย 
  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  การด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีความส าเร็จดังนี้ 
  - เด็กเล็ก นักเรียน มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงขึ้น ไม่มีเด็กท่ีขาดสารอาหารและได้รับบริการ
ครบทุกคน 
  - การด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์เป็นตามแผนสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ 
ฯลฯ 
  

 
 
 



2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาของการบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  ท้ังด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนา การบริหารโครงการและ
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด ดังนี้ 
   1) การประเมินด้านประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดคือ (1) ตัวช้ีวัดด้านห้วงเวลา (2) ตัวช้ีวัดด้าน
งบประมาณ และ (3) ตัวช้ีวัดจากการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชน เห็นได้ว่าการ
บริหารโครงการให้เป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนดตามแผนการด าเนินงานยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ซึ่งหา
ค่าเฉล่ียโครงการจาก  10  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ท่ีเป็นไปตามแผนคิดเป็นร้อยละ  ดังนั้น จึงเสนอแนะ
ต่อคณะผู้บริหารได้พิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารโครงการด้านห้วงเวลาให้เป็นไปตามห้วงเวลาท่ีก าหนด
ในแผนการด าเนินงาน เช่น การจัดสรรงบประมาณ เงินอุดหนุน สภาวะทางธรรมชาติต่างๆรวมท้ังความพร้อม
ของผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ด าเนินกิจกรรมด้วย แล้ววางแผนก าหนดห้วงเวลาท่ีเหมาะสม 
  2) จากการประเมินด้านประสิทธิผลโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เห็นได้ว่ามีหลายโครงการท่ีมีความส าคัญ แต่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ จึงเสนอแนะต่อ
คณะผู้บริหาร  ในการด าเนินโครงการควรพิจารณาความส าคัญ ตามค าความจ าเป็นและเร่งด่วนและโครงการท่ี
มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน 
  3) โครงการท่ีวางแผนจะด าเนินการแต่ไม่ได้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบใน
การวางแผนด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
  4) การเพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนทุกครั้งควรตรวจสอบงบประมาณและความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เรียบร้อยแล้วจึงจัดให้มีการ
ด าเนินการ เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการฯ 
 


