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ค าน า 
 

  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 หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้อ ง
ด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหาร การควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สะดวกในการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง และหวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดผลดีต่อท้องถิ่น ต่อไป 
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สว่นที ่1 
บทน ำ 

1.1 บทน ำ  
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด ำเนินกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง นับต้ังแต่ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ท่ีมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของผู้บริหำรกรอบ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด/จังหวัด และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับชำติ ตลอดจนสอดคล้องกับปัญหำ ควำมจ้องกำรของประชำชนและชุมชนใน
ลักษณะท่ีเป็นแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ 
 

  กำรท่ีจะน ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ จ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำ แผนกำร
ด ำเนินงำนท่ีแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมท่ีด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวังประจ ำปีงบประมำณนั้น ท้ังนี้เพื่อให้กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท่ีควบคุมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
 

  แผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 เป็น
เอกสำรท่ีระบุแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมท่ีปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ท่ีได้น ำมำจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี มำจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. เพื่อให้ทรำบถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำท่ี
ด ำเนินกำรจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
  2. เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.2566 ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนวัง ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น 
  3. เพื่อให้มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยะละเอียด
ต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมำณ มี
ควำมสะดวกมำกขึ้น 
 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 
  ข้อ 26 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้โดยมีข้ันตอนด ำเนินกำรดังนี้ 
  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 
  ข้อ 27 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,......) 
  ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมีขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  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
พิจำณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นท่ีก 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 
 
 



๓ 
 

  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. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนิน  คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรท้ังหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณท้ังหมด หน่วยงำนรับผิดชอบ 
  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 
เพื่อปิดประกำศโดยเปิดเผยให้ประชำชนได้ทรำบท่ัวกัน 
 

1.4 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)  
- บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉาะกิจที่จะได้รับ 

     จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี        
     งบประมาณ พ.ศ.2566 

 
 
 
 



แบบ ผด.01

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

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

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
2.1  แผนงานการศึกษา ๓ ๖.๐๐ ๑,๖๕๘,๒๐๐ ๗.๒๗ กองการศึกษาฯ

รวม ๓ ๖.๐๐ ๑,๖๕๘,๒๐๐ ๗.๒๗
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
4.1  แผนงานงบกลาง ๓ 6.00 ๙,๔๗๑,๖๐๐ ๔๑.๕๒ กองสวัสดิการฯ
4.2  แผนงานการศึกษา ๒ 4.00 ๖๙๙,๕๐๐ ๓.๐๖ กองการศึกษาฯ
4.3  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ๒ 4.00 ๑๒๕,๔๗๐ ๐.๕๕ ส านักปลัด
4.4  แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑ 2.00 ๘๐,๐๐๐ ๐.๓๕ ส านักปลัด

รวม ๘ ๑๖.๐๐ ๑๐,๓๗๖,๕๗๐ ๔๕.๔๘
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1  แผนงานสาธารณสุข ๑๒ 24.00 ๒๔๐,๐๐๐ ๑.๐๕ ส านักปลัด

๑ 2.00 ๒๔,๐๐๐ ๐.๑๐ กองสวัสดิการฯ
รวม ๑๓ ๒๖.๐๐ ๒๖๔,๐๐๐ ๑.๑๕

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๑๓ 26.00 ๙,๕๕๑,๑๐๐ ๔๑.๘๗ กองช่าง
6.2  แผนงานเคหะและชุมชน ๒ 4.00 ๓๐๐,๐๐๐ ๑.๓๒ กองช่าง
6.3  แผนงานงบกลาง ๑ 2.00 ๒๐๐,๐๐๐ ๐.๘๘ กองช่าง

รวม ๑๖ ๓๒.๐๐ ๑๐,๐๕๑,๑๐๐ ๔๔.๐๗

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
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แบบ ผด.01

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

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

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   อ าเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๖.๐๐ ๒๓๖,๒๑๐ ๑.๐๓ ส านักปลัด
8.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน ๑ ๒.๐๐ ๔๖,๑๘๐ ๐.๒๐ ส านักปลัด

รวม ๔ ๘.๐๐ ๒๘๒,๓๙๐ ๑.๒๓
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน ๒ ๔.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๘ ส านักปลัด

รวม ๒ ๔.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๘
๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงานการเกษตร ๓ ๖.๐๐ ๘๗,๓๖๐ ๐.๓๙ ส านักปลัด
10.2  แผนงานสาธารณสุข ๑ ๒.๐๐ ๗๔,๖๐๐ ๐.๓๓ ส านักปลัด

รวม ๔ ๘.๐๐ ๑๖๑,๙๖๐ ๐.๗๒
รวมทั้งส้ิน ๕๐ 100.00 ๒๒,๘๑๔,๒๒๐ ๑๐๐
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
2.1  แผนงำนกำรศึกษำ

๑ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จำ่ยในกำร   -ค่ำอำหำรกลำงวัน  อตัรำมื้อละ 21 บำทต่อคน 262,200 อบต. กองกำรศึกษำฯ
บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 245  วัน  บำ้นวัง

( ส ำหรับเด็กปฐมวัย ใน ศพด.)
  -ค่ำจดักำรเรียนกำรสอน อตัรำคนละ 1,700 บำท/ปี
( ส ำหรับเด็กปฐมวัย  2-5 ป ี)
 -ค่ำหนังเรียน อตัรำคนละ 200  บำท/ปี
( ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
  -ค่ำอปุกรณ์กำรเรียน อตัรำคนละ 200 บำท/ปี
( ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
  -ค่ำเคร่ืองแบบนักเรียน อตัรำคนละ 300 บำท/ปี
( ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี
  -ค่ำกจิกรรมพัฒนำผู้เรียน อตัรำคนละ 430 บำท/ปี
( ส ำหรับเด็กปฐมวัย  3-5  ป)ี

๒ โครงการจดังานวันเด็กแหง่ชาติ จดังานวันเด็กแหง่ชาติประจ าปี ๑๐,๐๐๐ อบต.บำ้นวัง กองกำรศึกษำฯ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
ต าบลบา้นวัง

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๓ อดุหนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน สนับสนุนงบประมำณส ำหรับค่ำอำหำร 1,386,000 โรงเรียน กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับนักเรียนขำดแคลนใน กลำงวันใหโ้รงเรียนในพืน้ที่ จ ำนวน  ในพืน้ที่
โรงเรียนในพืน้ที่ 4  แหง่ ดังนี้   

1. โรงเรียนบำ้นวัง (สำยอนุกลู)
2. โรงเรียนบำ้นหนองกลำงดอน
3. โรงเรียนบุง่สะอำดวัฒนำ
4. โรงเรียนดอนน้ ำใสวิทยำ
อตัรำมื้อละ 21 บำท/คน/วัน 
จ ำนวน 200 วัน

รวม       3     โครงกำร ๑,๖๕๘,๒๐๐
๔.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสังคม
4.1  แผนงำนงบกลำง

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

๒ โครงกำรสงเครำะห์ สนับสนุนเบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ 7,838,400 หมู่ที่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
เบีย้ยังชีพผู้สูงอำยุ ต.บำ้นวัง

๓ โครงกำรสงเครำะห์ สนับสนุนเบีย้ยังชีพคนพิกำร  1,627,200 หมู่ที่ 1-11 กองสวัสดิกำรฯ
เบีย้ยังชีพผู้พิกำร ต.บำ้นวัง

รวม       3     โครงกำร ๙,๔๗๑,๖๐๐
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

4.2  แนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำคุณภำพเด็กและเยำวชน  เพื่อเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคมต่อไปในอนำคตแผนงำนกำรศึกษำ
๑ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จดัหำอำหำรเสริม (นม) ส ำหรับ 67,100 ศูนย์พัฒนำฯ กองกำรศึกษำฯ

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

๒ โครงกำรอำหำรเสริม   (นม)  จดัหำอำหำรเสริม (นม)  ส ำหรับ 632,400 ร.ร.ในพืน้ที่ กองกำรศึกษำฯ
ส ำหรับโรงเรียนในพืน้ที่ นักเรียนเด็กเล็ก - ป.๖ ต.บำ้นวัง

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

รวม       2    โครงกำร ๖๙๙,๕๐๐

๑ โครงกำรเยำวชนบำ้นวัง ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้ 80,310 อบต. ส ำนักปลัด
รวมพลังต้ำนยำเสพติด ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร บำ้นวัง
(อบำยมุข) ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม และค่ำใช้จำ่ย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัท ำโครงกำร 

4.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๒ โครงกำรสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ตำม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้ ๔๕,๑๖๐ อบต. กองสวัสดิกำรฯ
แนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำสมณำคุณวิทยำกร บำ้นวัง

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 
ค่ำเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
ค่ำวัตถุดิบต่ำง ๆและค่ำใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กบักำรจดัท ำโครงกำร 

รวม 2      โครงกำร ๑๒๕,๔๗๐

๑ โครงกำรช่วยเหลือประชำชน ด ำเนินโครงกำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ 80,000 อบต. ส ำนักปลัด
ตำมอ ำนวจหน้ำที่ขององค์กร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นวัง บำ้นวัง
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวม 1      โครงกำร ๘๐,๐๐๐
๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข
5.1  แผนงำนสำธำรณสุข

๑ โครงกำรปนัย้ิมสร้ำงสุขผู้สูงอำยุ ด ำเนินกำรตำมโครงกำร ฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้ ๒๔,๐๐๐ อบต.บำ้นวัง กองสวัสดิกำรฯ
ตำมรอยวิธีแหง่ควำมพอเพียง ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำเอกสำรประกอบกำร

ฝึกอบรม ค่ำตกแต่งสถำนที่ ค่ำอำหำร 
ที่เกี่ยวข้องในกำรจดัท ำ โครงกำร ฯ

4.4 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๒ โครงการรณรงค์ปอ้งกนัและควบคุม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ ๕๓,๓๖๐ อบต.บำ้นวัง ส ำนักปลัด
โรคพิษสุนัขบา้ภายใต้โครงการ  -ค่ำวัสดุ (วัคซีน)
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรค  -ค่ำใช้จำ่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำรฯ
พิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จ
พระเจา้น้องนางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณ
วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารีกรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
สวำงควัฒนวรขัตติยรำชนำรี

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

๔ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 2 ส ำนักปลัด
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 2  บำ้นบุ 2. ใหค้วำมรู้และปอ้งกนักำรใช้สำรเคมีในเกษตรกร

3. อบรมหมอหมู่บำ้นในพระรำชประสงค์
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

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

3. อบรมหมอหมู่บำ้นในพระรำชประสงค์
๖ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 4 ส ำนักปลัด

หมู่ที่ 4  บำ้นหนองกลำงดอน ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
3. อบรมหมอหมู่บำ้นในพระรำชประสงค์

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

3. อบรมหมอหมู่บำ้นในพระรำชประสงค์
๘ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 6 ส ำนักปลัด

ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 6  บำ้นโคกสะอำด 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร

3. ส่งเสริมใหค้วำมรู้กำรปอ้งกนัควบคุมโรคติดต่อ
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

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

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

3. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
๑๑ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 9 ส ำนักปลัด

ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน  3 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่ 9  บำ้นดอนมะยม 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ

3. อบรมหมอหมู่บำ้นในพระรำชประสงค์
๑๒ อดุหนุนงบประมำณส ำหรับกำร ด ำเนินโครงกำรตำมพระรำชด ำริ ๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ 10 ส ำนักปลัด

ด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร ด้ำนสำธำรณสุข  จ ำนวน   2 โครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 1. ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่ที่  10  บำ้นดอนใหม่ 2. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

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

3. ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ
รวม    13     โครงกำร ๒๙๗,๓๖๐
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
6.1  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

๑ กอ่สร้ำงถนนหนิคลุก สำยดอนต ำแย - กอ่สร้ำงถนนหนิคลุก ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร 286,700 หมู่ที่ 1 กองช่ำง
ค้ำงพลูเหนือ หมู่ที่ 1 ยำว 250 เมตรหนำ 0.15 เมตร ปริมำตรหนิคลุกไม่

น้อยกว่ำ 225 ลบ.ม. วำงท่อ คสล. ขนำด ศก. 1.00 
เมตร จ ำนวน 14 ท่อน พร้อมฝังกลบยำแนว 
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ
1 ปำ้ย รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้นโครงกำร
บริเวณที่นำนำงจริำทิพย์ รุ่งสันเทียะ
พิกดั N=15.162461 , E=101.945601
จดุส้ินสุดโครงกำร
บริเวณที่นำนำงน้อย ฟีสันเทียะ
พิกดั N=15.160719 , E=101.944929
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๒ กอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู กอ่สร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู พร้อมบอ่พัก คสล. รำง 325,100 หมู่ที่ 2 กองช่ำง
พร้อมบอ่พัก คสล. ถนนลำดยำง - ระบำยน้ ำฝำตะแกรงเหล็ก ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร 
บำ้นนำยใจ หมู่ที่ 2 ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ยำว 70 เมตร บอ่พัก คสล.

ฝำรำงต้ืน ส ำหรับท่อขนำด ศก. 1.00 เมตร 
จ ำนวน 1 บอ่  พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร

ชั่วครำว อย่ำงละ 1  ปำ้ย รำยละเอยีดตำมแบบ

อบต.บำ้นวัง ก ำหนด

จดุเร่ิมต้นโครงกำร

บริเวณที่บำ้นนำยสุวรรณ เอื้อสันเทียะ

พิกดั N=15.120357 , E=101.902993

จดุดส้ินสุดโครงกำร

บริเวณที่บำ้นนำยสุวรรณ เอื้อสันเทียะ

พิกดั N=15.120176 , E=101.902521

- 14 -



ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๓ กอ่สร้ำงถนนหนิคลุก สำยโค้งนำ กอ่สร้ำงถนนหนิคลุก ผิวจรำจรกว้ำง 5 เมตร ยำว 254 ๒๔๓,๙๐๐ หมู่ที่  3 กองช่ำง
นำยแจม่ ดิษฐ์สันเทียะ – เมตร หนำเฉล่ีย 0.15 เมตร มีปริมำตรหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ

นำนำงลิ ทิพย์สันเทียะ หมู่ที่ 3 190.50 ลบ.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำร

ชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย ตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด

จดุเร่ิมต้นโครงกำร  บริเวณที่ไร่นำยค ำ เบำสันเทยีะ

พกิดั N=15.125566 , E=101.936055

จดุส้ินสุดโครงกำร  บริเวณที่นำนำงลิ ทพิย์สันเทยีะ

พกิดั N=15.123760 , E=101.934978

๔ ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ๓๓๒,๖๐๐ หมู่ที่  4 กองช่ำง
ซอยบำ้นนำยใบ หมู่ที่ 4 เมตร ยำว 140 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ 

คสล.ไม่น้อยกว่ำ 560 ตร.ม. ไหล่ทำงหนิคลุกเฉล่ีย

ด้ำนละ 0.15 เมตร วำงทอ่ คสล. ขนำด ศก.0.30 
เมตร จ ำนวน 8 ทอ่น พร้อมฝังกลบยำแนว พร้อมปำ้ย
โครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย 
รำยละเอียดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้นโครงกำร  บริเวณที่บำ้นนำยเสน่ห ์รอดสันเทยีะ
พกิดั N=15.142662 , E=101.909930
จดุส้ินสุดโครงกำร บริเวณที่บำ้นนำงสวัสด์ิ งิมขุนทด
พกิดั N=15.142752 , E=101.908685
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๕ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 ๓๒๖,๕๐๐ หมู่ที่  5 กองช่ำง
สำยบำ้นหนองน้ ำใส - วัดปำ่ หมู่ที่ 5 เมตร ยำว 104 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่

 คสล. ไม่น้อยกว่ำ 520 ตร.ม. พืน้ที่ทำงเชื่อม 11 
ตร.ม. วำงท่อ คสล. ขนำด ศก. 0.30 เมตร จ ำนวน 6 
ท่อน พร้อมฝังกลบยำแนว พร้อมปำ้ยโครงกำรและ 
ปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย ตำมแบบ
 อบต.บำ้นวัง ก ำหนด  
จดุเร่ิมต้นโครงกำร  
บริเวณที่นำนำยมนตรี ไพรสันเทียะ 
พิกดั N=15.174143 , E=101.927910
จดุส้ินสุดโครงกำร  
บริเวณที่บำ้นนำงเยำว์ เหมือนสันเทียะ 
พิกดั N=15.174910 , E=101.928395
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๖ กอ่สร้ำงถนนดินเสริมหนิคลุก กอ่สร้ำงถนนดินเสริมหนิคลุก ดินถม ผิวจรำจรกว้ำง ๓๒๗,๖๐๐ หมู่ที่  6 กองช่ำง
 สำยโคกสะอำด - หนองตะครอง 4.00 เมตรยำว 260 เมตร หนำเฉล่ีย 0.50 เมตร มี
หมู่ที่ 6 ปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 520 ลบ.ม. หนิคลุก 

ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 260 เมตร หนำเฉล่ีย
0.15 เมตร มีปริมำตรหนิคลุกไม่น้อยกว่ำ 156 ลบ.ม. 
วำงท่อ คสล. ขนำด ศก. 0.80 เมตร จ ำนวน 13 ท่อน
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ
 1 ปำ้ย รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้นโครงกำร 
บริเวณที่ไร่นำงสำวแกว้ตำ เกดิสันเทียะ 
พิกดั N=15.1128358 , E=101.9208478
จดุส้ินสุดโครงกำร  
บริเวณที่ไร่นำยบญัฑิต เกดิสันเทียะ 
พิกดั N=15.110861 , E=101.912091
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๗ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ๓๐๕,๒๐๐ หมู่ที่ 7 กองช่ำง
สำยนำบุง่ หมู่ที่ 7 เมตร ยำว 130 เมตรหนำ 0.15 เมตร หรือพืน้ที่

 คสล. ไม่น้อยกว่ำ 520 ตร.ม. พร้อมปำ้ยโครงกำร
ชั่วครำว จ ำนวน 1 ปำ้ย รำยละเอยีดตำมแบบ 
อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้นโครงกำร
บริเวณที่บำ้นนำยประเสริฐ เปงิขุนทด
พิกดั N=15.1652802 , E=101.9325208
จดุส้ินสุดโครงกำร  
บริเวณที่บำ้นนำยประเสริฐ เปงิขุนทด
พิกดั N=15.164916 , E=101.933608

๘ กอ่สร้ำงลำนตำกพืชผล กอ่สร้ำงลำนตำกพืชผลทำงกำรเกษตร กว้ำง 29 เมตร 316,000 หมู่ที่ 8 กองช่ำง
ทำงกำรเกษตร หมู่ที่ 8 ยำว 29 เมตรหนำ 0.10 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่ำ

841 ตำรำงเมตร หนิคลุกรอบลำนตำก 0.50 เมตร 
พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำวอย่ำงละ
 1 ปำ้ย รำยละเอยีด ตำมแบบ อบต.บำ้นวัง 
ก ำหนดสถำนที่ด ำเนินกอ่สร้ำง กะเลิงตำเย็น
พิกดั N=15.135303 , E=101.919628
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๙ ปรับปรุงถนนสำยกลำงบำ้นดอนมะยม ปรับปรุงถนนสำยกลำงบำ้นดอนมะยม (เสริมผิว  ๓๐๔,๐๐๐ หมู่ที่  9 กองช่ำง
(เสริมผิว Asphaltic Concrete) Asphaltic Concrete) ผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร 
หมู่ที่ 9 ยำว 160 เมตร เสริมผิว Asphaltic Concrete 

พร้อมปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 
1 ปำ้ย ตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้นโครงกำร 
บริเวณที่นำนำงสังเวียน เจมิขุนทด
พิกดั N=15.175029 , E=101.931176
จดุส้ินสุดโครงกำร  
บริเวณที่นำนำงสังเวียน เจมิขุนทด
พิกดั N=15.176109 , E=101.932117
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๑๐ กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ๒๙๑,๕๐๐ หมู่ที่  10 กองช่ำง
สำยดอนใหม่ - ฝ่ังหว้ย เมตร ยำว 120 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ 
หมู่ที่ 10 คสล. ไม่น้อยกว่ำ 480 ตร.ม. ไหล่ทำงหนิคลุก 

กว้ำงข้ำงละ 0.20 เมตร วำงท่อ คสล. ขนำด ศก 
0.40  เมตรจ ำนวน 6 ท่อน พร้อมฝังกลบยำแนว
ปำ้ยโครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 
ปำ้ย รำยละเอยีดตำมแบบ อบต.บำ้นวัง ก ำหนด
จดุเร่ิมต้นโครงกำร 
 บริเวณที่นำนำงร ำพึง เสริงขุนทด
พิกดั N=15.1742726 , E=101.9541153
จดุส้ินสุดโครงกำร 
 บริเวณที่นำนำยทัพ โพธ์ิถำวร
พิกดั N=15.174356 , E=101.953173
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๑๑ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจรำจรกว้ำง 4.00 ๓๒๖,๑๐๐ หมู่ที่  11 กองช่ำง
สำยทิศใต้บงึสง่ำ เมตร ยำว 120 เมตรหนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ คสล.
หมู่ที่ 11 ไม่น้อยกว่ำ 480 ตร.ม. ไหล่ทำงหนิคลุก กว้ำงเฉล่ีย

ด้ำนละ 0.50 เมตร วำงทอ่ คสล. ขนำด ศก.0.60 เมตร
จ ำนวน 7 ทอ่น พร้อมฝังกลบยำแนว ดินถม กว้ำง 5.00
 เมตร ยำว 87 เมตรหนำเฉล่ีย 0.60 เมตร หรือ
ปริมำตรดินถมไม่น้อยกว่ำ 261 ลบ.ม. พร้อมปำ้ย
โครงกำรและปำ้ยโครงกำรชั่วครำว อย่ำงละ 1 ปำ้ย ตำม
แบบ อบต.บำ้นวังก ำหนด
จดุเร่ิมต้นโครงกำร  
บริเวณที่บำ้นนำยเจริญ รักวงศ์ไทย
พกิดั N=15.1266327 , E=101.9189358
จดุส้ินสุดโครงกำร  
บริเวณที่บำ้นนำงสมบรูณ์ ใหญ่พดุซำ
พกิดั N=15.126283 , E=101.919963

๑๒ เงินชดเชยสัญญำแบบปรับ เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำชดเชยค่ำงำนกอ่สร้ำง ๑๐๐,๐๐๐ อบต.บำ้นวัง กองช่ำง
รำคำได้(ค่ำ K) ตำมแบบสัญญำจำ้งแบบปรับ

รำคำ (ค่ำ K)

รวม         12   โครงกำร ๓,๔๘๕,๒๐๐
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

6.2 แผนงำนเคหะและชุมชน
๑ ขยำยระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ เพือ่จำ่ยเปน็เงินอดุหนุนใหแ้ก ่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ๘๕,๐๐๐ หมู่ที่ 3 กองช่ำง

และไฟฟ้ำสำธำรณะ อ ำเภอโนนไทย ในกำรขยำยระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ
หมู่ที่ 3 และไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 3

๒ ขยำยระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ เพือ่จำ่ยเปน็เงินอดุหนุนใหแ้ก ่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ๒๑๕,๐๐๐ หมู่ที่ 7 กองช่ำง
และไฟฟ้ำสำธำรณะ อ ำเภอโนนไทย ในกำรขยำยระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ
หมู่ที่ 7 และไฟฟ้ำสำธำรณะ หมู่ที่ 7

รวม      2    โครงกำร ๓๐๐,๐๐๐
6.3 แผนงำนงบกลำง

๑ อดุหนุนบริหำรกจิกำรประปำ จำ่ยเงินอดุหนุนกจิกำรประปำ ๒๐๐,๐๐๐ ม.3 , ม.4 กองช่ำง
ที่รับผิดชอบของ อบต.บำ้นวัง ม.8 , ม.11

รวม      1    โครงกำร ๒๐๐,๐๐๐
๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
8.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

๑ โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้  16,210 อบต.บำ้นวัง ส ำนักปลัด
และกำรปอ้งกนักำรทุจริต ค่ำตกแต่งสถำนที่อบรม , ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ,

ค่ำวัสดุและอปุกรณ์ , ค่ำจำ้งจดัหำคู่มือส ำหรับผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม , ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ,  ค่ำอำหำร 
และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ ที่จ ำเปน็ในกำรจดัท ำโครงกำร  
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๒ โครงกำรฝึกอบรมและดูงำนเพือ่พัฒนำ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ โดยมีค่ำใช้จำ่ย ดังนี้ 200,000 อบต.บำ้นวัง ส ำนักปลัด
ประสิทธิภำพกำรปฏิบติังำนของ สมนาคุณวิทยากร,ค่าเคร่ืองเขียน,ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำ ค่าตกแต่งสถานที ่, ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก ,
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพนักงำน ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พัก , ค่าอาหาร , ค่าอาหารว่าง
ส่วนต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ และ และเคร่ืองด่ืม ค่ำจำ้งเหมำบริกำรต่ำงๆ ค่ำใช้จำ่ยอื่น ๆ 
พนักงำนจำ้ง ของ อบต.บำ้นวัง ที่เกี่ยวข้องกบัโครงกำร   

๓ โครงกำรจำ้งส ำรวจควำมพึง ด ำเนินกำรจำ้งเหมำส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ๒๐,๐๐๐ อบต.บำ้นวัง ส ำนักปลัด
พอใจของผู้รับบริกำร ที่เข้ำรับบริกำร

รวม         3 โครงกำร 236,210
8.2  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน

๑ โครงกำรประชุมเชิงปฏิบติักำร ด ำเนินกำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเพือ่จดัประชุม ๔๖,๑๘๐ หมู่ที่ 1-11 ส ำนักปลัด
เพือ่กำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ประชำคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมกำร  อนุกรรมกำร ต.บำ้นวัง
และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะท ำงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรจดัท ำแผน

พัฒนำท้องถิ่น ตำมโครงกำรฯ
รวม     1       โครงกำร ๔๖,๑๘๐
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๙.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1  แนวทำงกำรส่งเสริม  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนรำชกำร  หน่วยงำน  มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน

๑ โครงกำรต้ังจดุบริกำรประชำชน ต้ังจดุบริกำรประชำชนในช่วง ๑๐,๐๐๐ ตรงข้ำม ส ำนักปลัด
ในช่วงเทศกำลปใีหม่ เทศกำลปใีหม่ ส ำนักงำน

อบต.บำ้นวัง
๒ โครงกำรต้ังจดุบริกำรประชำชน ต้ังจดุบริกำรประชำชนในช่วง ๑๐,๐๐๐ ตรงข้ำม ส ำนักปลัด

ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ เทศกำลสงกรำนต์ ส ำนักงำน
อบต.บำ้นวัง

รวม         2     โครงกำร ๒๐,๐๐๐
๑๐.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
10.1  แผนงำนกำรเกษตร

๑ โครงกำรปลูกปำ่เฉลิมพระเกยีรติ ด ำเนินโครงกำรปลูกปำ่เฉลิมพระเกยีรติ  ๕๒,๓๖๐ เขตพืน้ที่ ส ำนักปลัด
ประจ ำป ี2566 ประจ ำป ี2566 โดยมีค่ำใช้จำ่ยประกอบด้วย   ต.บำ้นวัง

ค่ำปำ้ยประชำสัมพันธ์โครงกำร , ค่ำวัสดุและอปุกรณ์ หมู่ที่ 1-11
กำรเกษตร , ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม , ค่ำอำหำร 
และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ , จ ำเปน็ในกำรจดัท ำโครงกำรฯ

๒ โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก ด ำเนินกำรปลูกหญ้ำแฝกตำมโครงกำรฯ ๑๐,๐๐๐ เขตพืน้ที่ ส ำนักปลัด
เฉลิมพระเกยีรติ ต.บำ้นวัง

หมู่ที่ 1-11
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ล ำดับ โครงกำร / กจิกรรม รำยละเอยีดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หน่วยด ำเนินกำร
ที่  กจิกรรม (บำท) ด ำเนินกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด.02
บัญชีโครงกำร / กิจกรรม / งบประมำณ  

แผนกำรด ำเนินงำน   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 25,000 เขตพืน้ที่ ส ำนักปลัด
เนื่องมำจำกพระำรำชด ำริสมเด็จ โดยมีค่ำใช้จำ่ยประกอบด้วย  ต.บำ้นวัง
พระกนิษฐำธิรำชเจำ้กรมสมเด็จ ค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น ค่ำพันธ์ุไม/้กล้ำไม้ หมู่ที่ 1-11
เจำ้ฟ้ำมหำวชิรำลงกรณวรรำชภักดี ปุย๋  ค่ำปำ้ยโครงกำร ปำ้ยประชำสัมพันธ์ 
สิริกจิกำริณีพีรยพัฒน รัฐสีมำคุณำ ค่ำอำหำรค่ำน้ ำด่ืม และค่ำใช้จำ่ยอื่นๆ ที่
กรหยิชำติสยำมบรมรำชกมุำรี จ าเปน็ในการจดัท าโครงการ 

รวม        3     โครงกำร ๘๗,๓๖๐

๑ โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะ ด ำเนินกำรตำมโครงกำรฯ 74,600 เขตพืน้ที่ ส ำนักปลัด
จดัอบรมใหค้วำมรู้และอื่น ๆ ต.บำ้นวัง

หมู่ที่ 1-11
รวม          1     โครงกำร ๗๔,๖๐๐

10.2 แผนงำนสำธำรณสุข
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ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หนว่ย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ด ำเนนิกำร 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 เก้ำอีป้ระชุม เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือเกำ้อี้ประชุม 20,000 อบต. ส ำนกัปลัด

บำ้นวัง

๒ เกำ้อี้ผู้บริหำร เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือเกำ้อี้ผู้บริหำร ๗,๐๐๐ อบต. ส ำนกัปลัด
บำ้นวัง

๓ โต๊ะอเนกประสงค์ เพือ่อเนกประสงค์ ขนำด 75 x 180 x 75 ซม. ๒๕,๐๐๐ อบต. ส ำนกัปลัด
ขนำด 75 x 180 x 75 ซม. บำ้นวัง

๑ เคร่ืองท ำน้ ำร้อน - น้ ำเย็น เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือเคร่ืองท ำน้ ำร้อน - น้ ำเย็น ๑๓,๔๐๐ อบต. ส ำนกัปลัด
บำ้นวัง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66

ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

แบบ ผด. 02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หนว่ย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ด ำเนนิกำร 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 กล้องระดับ ขนำดก ำลังขยำย 24 เทำ่ เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือกล้องระดับ ขนำดก ำลังขยำย 20,200 อบต. กองช่ำง

24 เท่ำ โดยมีคุณสมบติั พืน้ฐำนดังนี้ บำ้นวัง
1) เปน็กล้องชนิดอตัโนมัติพร้อมขำต้ัง
2) กล้องเล็งเปน็ระบบเหน็ภำพต้ังตรงตำมธรรมชำติ
3) มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ 24 เท่ำ
4) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้องไม่น้อย
กว่ำ 30 มิลลิเมตร
5) ขนำดควำมกว้ำงของภำพที่เหน็ใน
ระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่ำ 2.30 เมตร
หรือ 1 องศำ 20 ลิปดำ
6) ระยะมองเหน็ภำพชัดใกล้สุดไม่เกนิ 2 เมตร
7) ค่ำตัวคูณคงที่ 100
8) มีระบบอตัโนมัติโดยใช้ Compensator กำรท ำงำน
ของระบบอัตโนมัติไม่นอ้ยกว่ำ +/- 12 ลิปดำ
9) ควำมละเอียดในกำรท ำระดับในระยะ 1 กม.
ไม่เกิน +/- 2 มิลลิเมตร
10) ควำมไวของระดับน้ ำฟองกลมไม่เกินกว่ำ 
10 ลิปดำ ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่ำ

ประเภทครุภัณฑ์ส ำรวจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕66
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนวัง     อ ำเภอโนนไทย    จังหวัดนครรำชสีมำ

ล ำดับ โครงกำร / กิจกรรม รำยละเอียดโครงกำร / งบประมำณ สถำนที่ หนว่ย
ที่  กิจกรรม (บำท) ด ำเนนิกำร ด ำเนนิกำร ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11) มีจำนองศำอ่ำนมุมรำบ 360 องศำ มีขีด
ก ำกับทกุ ๆ 1 องศำ
12) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของจำนองศำไม่นอ้ย
กว่ำ 80 มิลลิเมตร
13) อำ่นค่ำมุมโดยตรงไม่เกนิ 1 องศำ
14) อำ่นค่ำมุมโดยประมำณไม่เกนิ 6 ลิปดำ
15) ต้องได้รับประกำศนียบตัร ISO 9001
16) อปุกรณ์ประกอบด้วย
 - มีกล่องบรรจกุล้องกนัสะเทือนได้
 - มีขำต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสำย 1 ชุด
 - มีฝำครอบเลนส์
 - มีชุดเคร่ืองมือปรับแกป้ระจ ำกล้อง
หมำยเหตุ : กำรพิจำรณำค่ำควำมไว
พิจำรณำจำกตัวเลข ซ่ึงมีค่ำย่ิงน้อยย่ิงดี
เปน็ไปตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์
กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงำน
งบประมำณ

๒ บนัไดไฟเบอร์กลำส เพือ่จำ่ยเปน็ค่ำจดัซ้ือบนัไดไฟเบอร์กลำส 4,500 อบต. กองช่ำง
ปรับพำดตอนเดียว 12 ฟุต บำ้นวัง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. ๒๕66
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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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖,๐๖๕,๙๐๐ หมูท่ี่ 8 อบต.บา้นวัง
สายโนนตาทา้ว - หนองน้ าเปร่ือง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,030 เมตร บา้นวังใหม่
หมูท่ี่ 8 บา้นวังใหม่ ต าบลบา้นวัง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เหล็ก ไม่นอ้ยกว่า 10,150 ตารางเมตร

พื้นที่ทางเชือ่ม 41.81 ตารางเมตร วางทอ่
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.60 เมตร
จ านวน 38 ทอ่น ไหล่ทางหนิคลุกกว้างเฉล่ีย
ด้านละ 0.15 เมตร พร้อมปา้ยและปา้ย
ชัว่คราว อย่างละ 2 ปา้ย รายละเอียดตาม
แบบที่ อบต.บา้นวังก าหนด

รวม 1    โครงการ                            - ๖,๐๖๕,๙๐๐

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล

แนบท้ายหนังสือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว2417 ลงวันที่  9  สิงหาคม 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. ๒๕65
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