
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

คำนำ 

แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจัดทำ
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ พัฒนาและกิจกรรมที่
จะดําเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานและติดตามการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงฉบับนี้ จะช่วยอํานวย
ความสะดวกให้กับผู้บริหารหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
รวมทั้งจะเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการ
พัฒนา/ กิจกรรม ที่จะดำเนินการในเขตพ้ืนทีต่ำบลวังม่วง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

      องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
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ส่วนที่ 1 

1.1  บทนำ 
แผนการดำเนินงานเป็นแผน ที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ

จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว และเป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดของ
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนแสดงถึงการดำเนินงานจริงและเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่
เข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็น
เครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
                  1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        2. เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 
        3. เพื่อให้มีการประสานและบูรนาการการทำงานงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากข้ึน 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
จัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู ้บริหารท้องถิ่น
ประกาศ เป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ  จาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
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                  จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนนิงานข้างต้นสามารถเขียนแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  
 
 
 
  
 
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
 
  
 
 
 
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

 
                         
 

 
 

 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
2. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 

 
 

 

 

 

 

   จัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน 

เสนอแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

 เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน    รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชสีรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

(แบบ ผด.01)
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.5 แผนงานสาธารณสุข 
1.6 แผนงานงบกลาง 

 
15 
6 
4 
2 
5 
6 

 
21.74 
8.70 
5.80 
2.90 
7.24 
8.70 

 
4,317,614 
383,000 
90,000 
150,000 
535,000 
303,860 

 
41.88 
3.71 
0.87 
1.45 
5.19 
2.95 

 
อบต.วังม่วง 
อบต.วังม่วง 
อบต.วังม่วง 
อบต.วังม่วง 
อบต.วังม่วง 
อบต.วังม่วง 

 
รวม 38 55.08 5,779,474 56.05 

 
 

 

 

 

ผด 01 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
4 
14 

 
5.80 
20.29 

 
140,000 

3,392,400 

 
1.36 
32.90 

 

 
อบต.วังม่วง 
อบต.วังม่วง 

 
รวม 18 26.09 3,532,400 34.26 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผด 01 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาความยากจนภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
 
 

2 

 
 
 

2.90 

 
 
 

120,000 
 

 
 
 

1.16 

 
 
 

อบต.วังม่วง 
 

รวม 2 2.90 120,000 1.16 
 

 

 

 

 

 

 

ผด 01 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านความม่ังคงและความสงบ
สุขในชุมชน 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 
 

4 
2 

 
 

5.78 
2.90 

 
 

100,000 
150,000 

 
 

0.97 
1.45 

 
 

อบต.วังม่วง 
อบต.วังม่วง 

 
รวม 6 8.68 250,000 2.42 

 
 

 

 

 

 

ผด 01 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการบริหารจัดการบ้านที่ดี 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
5 

 
7.25 

 
620,000 

 
6.02 

 
อบต.วังม่วง 

 
รวม 5 7.25 620,000 6.02 

รวมทั้งหมด 69 100 10,301,874 100 
 

 

 

 

 

 

 

ผด 01 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชโีครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
(แบบ ผด.02) 
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 
1.1 แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ค่าใช่จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร สถานศึกษา (ศพด.) 
(ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 
ศูนย์) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อปท.ทั้ง 3 ศูนย์ 
- ศพด.วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 
- ศพด.บ้านโสกนาค 
- ศพด.บ้านห้วยแร ่
อัตราคนละ 21 บาท รวม 245 บาท 

730,590 ศพด. สังกัด อปท. 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             

 
 
 

แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา (ศพด.) 
(ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าสื่อการ
เรียนการสอน (วัสดุรายหัว) สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.ทั้ง 
3 ศูนย์ 
- ศพด.วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 
- ศพด.บ้านโสกนาค 
- ศพด.บ้านห้วยแร ่
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  

229,500 ศพด. สังกัด อปท. 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ค่าหนังสือเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 
- ศพด.วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 
- ศพด.บ้านโสกนาค 
- ศพด.บ้านห้วยแร่ 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

27,000 ศพด. สังกัด อปท. 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             

 
 
 

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าสื่อการ
เรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อปท.ทั้ง 3 ศูนย์ 
- ศพด.วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 
- ศพด.บ้านโสกนาค 
- ศพด.บ้านห้วยแร ่
อัตราคนละ 430 บาท/ปี  

58,050 ศพด. สังกัด อปท. 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 
- ศพด.วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 
- ศพด.บ้านโสกนาค 
- ศพด.บ้านห้วยแร่ 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี 

40,500 ศพด. สังกัด อปท. 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             

 
 
 
 

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าสื่อการ
เรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อปท.ทั้ง 3 ศูนย์ 
- ศพด.วัดอัมพวันบ้านวังม่วง 
- ศพด.บ้านโสกนาค 
- ศพด.บ้านห้วยแร ่
อัตราคนละ 200 บาท/ปี  

27,000 ศพด. สังกัด อปท. 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             

7 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 5 แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ทั้ง 3 
ศูนย์ และเยาวชนทั่วไป และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ 

50,000 ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล

วังม่วง 

 

กองการศึกษา             

 
 
 
 

 แบบ ผด 02 



 

 
 

-14- 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการจัด
นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ของ
เด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 
ศูนย์ รายละเอียดตามโครงการฯ 

30,000 ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล

วังม่วง 

กองการศึกษา             

9 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับเด็กเล็ก และ
เยาวชน ตำบลวังม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลวังม่วง 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

50,000 ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล

วังม่วง 

 

กองการศึกษา             

10 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
เด็กปฐมวัยจัวหวัดขอนแก่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตาม
โครงการฯ 

20,000 ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล

วังม่วง 

 

กองการศึกษา 

 

            

11 โครงการเพิ่มศักยภาพในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ รายละเอียด
ตามโครงการ ฯ 

20,000 ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล

วังม่วง 

 

กองการศึกษา 

 

            

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการจ้างนักเรียน - 
นักเรียนช่วงปิดเทอม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจ้างนักเรียน - นักศึกษา ช่วง
ปิดภาคเรียน รายละเอียดตามโตรง
การ ฯ 

30,000 ที่ทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบล

วังม่วง 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด 02 
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 

  1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
       งานกีฬาและนันทนาการ 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวัง
ม่วงคัพต้านยาเสพติด  
ครั้งที่ 20 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แข่งขันกีฬาวังม่วงคัพต้านยาเสพติด 
ครั้งที่ 20 ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.
2565 

50,000 สนามกีฬาโรงเรียน
บ้านวังม่วง 

กองการศึกษา             

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
รายละเอียดตามโครงการ 

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดอัมพวันบ้านวัง

ม่วง 

กองการศึกษา             

 
 

 แบบ ผด 02 



 

 
 

-17- 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โ ค ร งก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร รม ร ำ
บวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์คู่เมือง
ขอนแก่นเนื่องในงานเทศกาล
ไหมนานาชาติ ประเพณีผูก
เสี่ยวและงานกาชาด จังหวัด
ขอนแก่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
กิจกรรมรำบรวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาล
ไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

30,000 ศาลาเจ้าพ่อหลัก
เมืองจังหวัด
ขอนแก่น 

กองการศึกษา             

4 โครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกตำบลวัง
ม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญเดือน
หกตำบลวังม่วง รายละเอียดตาม
โครงการฯ 

50,000 ม.1 - ม.8 กองการศึกษา             

5 โครงการจัดขบวนแห่ประเพณี
ท้องถิ่นงาน “ศิวะราตรี ปู
ชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
ขบวนแห่ประเพณีท้องถิ่นงาน “ศิวะ
ราตรี ปูชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

30,000 ม.- ม.8 กองการศึกษา 

 

            

6 อุดหนุนอำเภอเปือยน้อย ตาม
โครงการจัดขบวนแห่ประเพณี
ท้องถิ่นงาน “ศิวะราตรี ปู
ชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย 
ประจำปี 2565 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเปือย
น้อยตามโครงการจัดขบวนแห่
ประเพณีท้องถิ่นงาน “ศิวะราตรี ปู
ชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย พ.ศ 
2565 รายละเอียดตามโครงการฯ 

100,000 อำเภอเปือยน้อย กองการศึกษา             

 แบบ ผด 02 
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       งานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
ประชาชนสัมพันธ์และเผยแพร่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

30,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 ค่าจ้างเหมาและบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการ
ให้แก่พนักงานจ้างเหมาจำนวน 3 
อัตรา  

324,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์
ส่วนกลาง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถยนต์
ส่วนกลาง ที่ใช้ในกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

45,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

4 ค่ารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

30,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

5 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายฯ 

40,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ฯ 

100,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 
 

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

7 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน 
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเบิกจ่ายฯ 

100,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารงานส่วนตำบลวังม่วง 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในประเพณีรดน้ำดำ
หัวขอพรวันสงกรานต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุและประเพณีรดน้ำขอ
พรในวันสงกรานต์ ฯ รายละเอียดตาม
โครงการฯ 

50,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ตำบลวังม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนา
คุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาทางสังคมตำบลวังม่วง 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

50,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 

 แบบ ผด 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารงานส่วนตำบลวังม่วง 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 
1.5 แผนงานสาธารณสุข 
      งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์
ควบคุมตำบลวังม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า สำรวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ควบคุมตำบลวังม่วง 
จัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ในเขตพ้ืนที่ อบต.วังม่วงฯ 

50,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อโดยแมลง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดย
แมลง รายละเอียดตามโครงการฯ 

50,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้
อาสาสมัครสาธารณะสุขมูล
ฐาน (อสม.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาองค์
ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

30,600 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

4 อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลวังม่วงตาม
โครงการวันอาสาสมัคร
หมู่บ้านแห่งชาติ (อสม.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วงตาม
โครงการวันอาสาสมัครหมู่บ้าน
แห่งชาติ (อสม.) รายละเอียดตาม
โครงการฯ 

15,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

5 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท 

160,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารงานส่วนตำบลวังม่วง 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 
1.5 แผนงานงบกลาง 
      งบกลาง 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณี
นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
ต่อเดือนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ม่วงฯ 

210,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
พนักงานจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงิน
ทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 
ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี ของ
พนักงานจ้างฯ 

20,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
ตามนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตฯ 

8,281,200 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

4 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้พิการ รายละ 
800 บาท/เดือน ตามนโยบายของ
รัฐบาลด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิติฯ 

2,160,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และ
ติดเชื่อ HIV รายละ 500 บาท/เดือน 

54,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

6 เงินสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นรายจ่ายกรณีเหตุการณ์
จำเป็นเร่งด่วนที่เผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปีและสาธารณภัยอื่นๆที่เกิดขึ้นฯ 

311,090 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

7 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) ในอัตราร้อยละสองรายได้ฯ 

405,900 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

8 เงินจ่ายสมทบทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ระดับตำบล 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ระดับตำบล (ตามรายหัวประชากx 45) ฯ 

113,310 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

9 เงินช่วยค่าทำงานศพ
ข้าราชการ/พนักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าค่าทำงานศพ
ข้าราชการ/พนักงาน ผู้มีสิทธิได้รับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ฯ 

5,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

10 เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าค่าทำงานศพ
พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วง ฯ 

5,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารงานส่วนตำบลวังม่วง 

 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       งานก่อสร้าง 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการปรับปรุงรั้วรอบ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันบ้านวังม่วง 

โดยทำการ: ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดอัมพวัน บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต.
วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
สถานที่ก่อสร้าง: ศูนย์พัฒนาเด็กเด็กวัด
อัมพวันบ้านวังม่วง ม.1 ต.วังม่วง อ.
เปือยน้อย จ.ขอนแก่น  
-รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง 

100,000 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

 
 

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

2 โครงการปรับปรุงรั้วรอบ
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยแร่ 

โดยทำการ:ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ต.วังม่วง 
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
สถานที:่ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 ต.วังม่วง อ.เปือย
น้อย จ.ขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่         
อบต.วังม่วง 

100,000 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

3 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโสกนาค 

โดยทำการ:เทพ้ืนคศล.และปูพ้ืนกัน
กระแทกสนามเด็กเล่น 48.00 ตร.ม. 
สถานที:่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง อำเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น 
-รายระเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

100,000 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

 
 
 
 

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) 
พร้อมฝาปิด บ้านวังม่วง 

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมฝา
ปิด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 35.00 
เมตร ลึก 0.30 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง: ถนนลาดยาง
หมายเลข 4038 ตรงข้ามหอถัง
ประปา บ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ต.วังม่วง อ.
เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 
รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.กำหนด 

77,000 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวัง
ม่วงหมู่ที่ 1 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 64.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง สายวังม่วง-ห้วยแร่ หมู่
ที่ 1 บ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอ
เปือยน้อย  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กำหนด 

229,500 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

 
 

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป 
บ้านวังม่วง หมู่ที่ 2 

โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูป ขนาดท่อเสน้ผ่านศูนย์การ 
0.60x1.00 เมตร พร้อมบ่พัก 11.00 
บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 130.00 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง สายดอนปู่ตา หมู่ที่ 2 
บ้านวังม่วง ตำบลวังมว่ง อำเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น  
-รายละเอียดตามแบบแผนอบต กำหนด 

306,000 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย 
หมู่ที่ 3 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 84.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยแร่-วังม่วง ช่วง
วัดฤาษี-ดอนปู่ตา หมู่ที่ 3 บา้นห้วยแร่ 
ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลง อบต.กำหนด 

300,000 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

 
 

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายโนนสว่าง-ป่าปอ บ้านโนน
สว่าง หมู่ที่ 4 

โดยทำการก่อสร้างถนนหินคุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคันทางตลอดสายลงหินคลกุกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก
ไม่น้อย 
สถานที่ก่อสร้างสายโนนสวา่ง-ปา่ปอ หมู่
ที่ 4 บ้านโนนสวา่ง ตำบลวังมว่ง อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที ่ อบต.
กำหนด 

200,000 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายโนนสว่าง-วังม่วง บ้าน
โนนสว่าง หมู่ที่ 4 

โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมเกรด
เกลี่ยคนทางตลอดสาย ลงหินคลุก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.07 เมตร หรือปรมิาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
79.80  ลบ.เมตร 
สถานท่ีก่อสร้าง สายโนนสว่าง-วังม่วง หมู่ที่ 
4 บ้านโนนสว่าง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น (นานายคำพันธ์-นา
นายเรืองศิลป์ ศรเทพา) 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด 

100,000 

 

อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

 

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
โป่ง หมู่ที่ 5 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 28.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยโป่ง - โสก
นาค หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโป่ง ตำบลวังม่วง 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

100,000 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

11 โครงการวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คศล.) 
พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป พร้อม
เทคอนกรีตผิวถนนหลังท่อ 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 6 

โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อพัก
สำเรจ็รูป พร้อมเทคอนกรีตผิวถนนหลังท่อ 
ท่อขนาดเส้นผา่นศูนย์กลาง 0.40x1.00 
เมตร พร้อมบ่พัก 10.00 บ่อ ยาวรวมบ่อพัก 
132.00 เมตร 
สถานท่ีก่อสร้าง สายทางถนนลาดยาง
หมายเลข ทช.4038 (หน้า โรงเรียนบ้าน
โสกนาค (ช่วงบ้านนายกายกาญ วรรณะปะ
เข -บ้านนายเล็ก คานบุตรตะ) หมู่ที่ 6 บ้าน
โสกนาค ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอน แก่นรายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.วังม่วงกำหนด 

300,000 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

 แบบ ผด 02 



 

 
 

-33- 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายห้วยแร่ – หนองแวงตอตั้ง 
บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 7 

 โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อม
เกรดเกลี่ยคันทางตลอด สาย ลงหิน
คลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 224.00 
ลบ.ม. 
สถานที่ก่อสร้าง สายห้วยแร่ – หนอง
แวงต่อตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านห้วยแร่ ตำบล
วังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัด
ขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

300,500 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

13 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8  

โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 
0.35 เมตร ยาว 6.00 เมตร ลึก 0.35 
เมตร 
สถานท่ีก่อสร้างซอยพุทธรักษา (เพื่อเปลี่ยน
ทางน้ำ) หมู่ที่ 8 บ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

38,700 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสก
นาค หมู่ที่ 8 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 19.00
เมตร หนา 0.15 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านพ่อบรรจง 
วงษ์ธรรม - นายแสวง ไชยแพน หมู่ที่ 8 
บ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง อำเภอเปือย
น้อย จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

33,500 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสก
นาค หมู่ที่ 8 

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 75.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายโกศล 
นามแก้ว - บ้านนายจำนงค์ นางเตี้ย 
หมู่ที่ 8 บ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

156,500 อบต.วังม่วง ก่องช่าง             

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เกลี่ยเรียบ บ้านโสกนาค หมู่ที่ 
8 

โดยทำการก่อสร้างถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ 
โดยลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 54.00 ลบ.ม. 
สถานท่ีก่อสร้าง สายทางนาพ่อปราโมทย์ คำ
พันธุ แยกจาก สปก.โสกนาค - หว้ยแร่ (ห้าง
กกแดง) หมู่ที่ 8 บ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง 
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

70,000 อบต.วังม่วง ก่องช่าง       

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารงานส่วนตำบลวังม่วง 
 

3.ยุทธศาสตร์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยังยืน 
3.1 แผนงานการเกษตร 
      งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว และป้องกัน แก้ไข้
ปัญหามลพิษทางอากาศและ
ฝุ่นละออง (PM 2.5) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว และป้องกัน แก้ไข้ปัญหามลพิษ
ทางอากาศและฝุ่นละออง (PM 2.5) 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อ
พันธุ์ไม้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

50,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำ
จืดในแหล่งน้ำสาธารณะตำบล
วังม่วง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
อนุรักษพ์ันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำสาธารณะ
ตำบลวังม่วง และคา่ใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
รายละเอียดตามโครงการฯ 

50,000 อบต.วังม่วง สำนัดปลัด             

 แบบ ผด 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารงานส่วนตำบลวังม่วง 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่งคงและความสงบสุขในชุมชน 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ เช่น 
ค่าอาหาร  ค่าพาหนะเดินทางที่ไป
ปฏิบัติราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ 

40,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 อุดหนุนจังหวัดขอนแก่นตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัดขอนแก่น 
ตามโครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 โดยที่
ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น (กลุ่มงาน
ความมั่นคง)/ศอ.ปส.จ.ขก. ฯ 

20,000 อบต.วังม่วง สำนัดปลัด             

 

 แบบ ผด 02 



 

 
 

-38- 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 อุดหนุนอำเภอเปือยน้อยตาม
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
เปือยน้อย (ศป.ปส.อ.เปือย
น้อย) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเปือย
น้อยตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอเปือยน้อย 
(ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) ประจำปี 2565
ฯ 

20,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

4 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
เปือยน้อย ตามโครงการอบรม
ส่งเสริมวินัยจราจรและ
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 
เปอร์เซ็นต์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
เปือยน้อย ตามโครงการอบรมส่งเสริม
วินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ฯ  

20,000 อบต.วังม่วง สำนัดปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารงานส่วนตำบลวังม่วง 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่งคงและความสงบสุขในชุมชน 
5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ค่าจ้างเหมาและบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการ
ให้แก่พนักงานจ้างเหมาจำนวน 7 
อัตรา ฯ 

432,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกันภัยและบรรเทา
สาธารณภัย ความเดือดร้อนของประชาชนท่ี
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การป้องกัน
และแกไขปญัหาอุทกภัย น้ำปา่ไหลหลาก 
แผ่นดินถลม่ ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า 
ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ กำจดัวัชพืช และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น 

100,000 อบต.วังม่วง สำนัดปลัด             

 

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เพ่ือ
พัฒนาระบบการป้องกัน การเตรียม
ความพร้อม ฯ 

50,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

4 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ศักยภาพของสมาชิ
อาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพล
เรือง (อปพร.)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพของสมาชิกอาสาสมคัรป้องกัน
ภัยฝายพลเรือง (อปพร.) เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรืองฯ 

50,000 อบต.วังม่วง สำนัดปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด 02 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารงานส่วนตำบลวังม่วง 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
     งานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 โครงการสนับสนุนการ
เลือกตั้งทั่วไป 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ตามท่ี
กฎหมายกำหนด (กรณีครบวาระ)หรือ
แทนตำแหน่งที่ว่างฯ 

300,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจัดกิจกรรรมวันท้องถิ่นไทย 
และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดตามโครงการฯ 

20,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 
ประเพณี รัฐพิธี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หรือจัด
จ้างทำพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ อ่ืนๆ สำหรับพิธีการวันสำคัญ
ต่างๆ ฯ 

20,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ
ของชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโรง
การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และ
ค่าดำเนินการอ่ืนๆ รายละเอียดตาม
โครงการฯ 

20,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

5 อุดหนุนเทศบาลตำบล
สระแก้วตามโครงการ
ค่าใช้จ่ายศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตำบล
สระแก้ว ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

40,000 เทศบาลสระแก้ว สำนักปลัด             

6 อุดหนุนอำเภอเปือยน้อยตาม
โครงการขอรับการสนับสนุน
กิจกรรมกิ่งกาชาด อำเภอ
เปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเปือย
น้อย ตามโครงการขอรับการสนับสนุน
กิจกรรมกิ่งกาชาด อำเภอเปือยน้อย 
จังหวัดขอนแก่น 

20,000 ที่ทำการปกครอง
อำเภอเปือยน้อย 

สำนักปลัด             

7 อุดหนุนอำเภอเปือยน้อยตาม
โครงการจัดกิจกรรมในงาน
พระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
โครงการจัดกิจกรรมในงานพระราชพิธี 
รัฐพิธีและงานพิธี เฉลิมพระเกียรติ 

30,000 ที่ทำการอำเภอ
เปือยน้อย 

สำนักปลัด             

 แบบ ผด 02 
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ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการ อบต.สัญจร จัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบต.สัญจร จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ตำบล เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ใน
การพบประประชาชน สำรวจข้อมูล
ปัญหาความเร่งด่วน ความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังม่วงฯ 

30,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด 02 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชจีำนวนครุภัณฑ ์
(แบบ ผด.02/1) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 

-ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
ขนาด 3 ฟุต จัดเก็บ 3 ชั้น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลือน
กระจก ขนาด 3 ฟุต จัดเก็บ 3 ชั้น 
จำนวน 3 หลัง เหมาะสำหรับเก็บแฟ้ม
เอกสาร สมุดหนังสือ หรือเครื่องใช้
สำนักงาน เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังม่วง (ราคาตาม
ท้องตลาด) 

13,500 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

-เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-
น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือให้บริการ
น้ำดื่มแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังม่วง และประชาขนผู้มาติดต่อ
ราชการ (ราคาตามท้องตลาด) 

10,000 อบต.วังม่วง สำนัดปลัด             

 
 

 
 

 แบบ ผด. 02/1 
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ลำดับ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ All In 
one สำหรับสำนักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In one สำหรับ
สำนักงาน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน พฤษภาคม 2563) ฯ 

17,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 1 เครือ่ง เพ่ือใช้
ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 
2563) ฯ 

4,000 อบต.วังม่วง สำนัดปลัด             

 
 
 

 แบบ ผด. 02/1 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
 

ลำดับ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 -ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ AII In 
One สำหรับประมวลผล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ AII In One สำหรับ
ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ใน
กิจเพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังม่วง (เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) ฯ 

23,000 อบต.วังม่วง กองคลัง             

2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/
นาที) 

เพ ื ่อจ ่ายเป็นค ่าซ ื ้อ เคร ื ่องพ ิมพ ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 
1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจเพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื ้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563) ฯ 

2,600 อบต.วังม่วง กองคลัง             

 แบบ ผด. 02/1 
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ลำดับ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดำ ชนดิ 
Network แบบที่ 1 (28 
หน้า/นาที) 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าซื ้อเครื ่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด 
Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)
จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจเพื่อใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ว ั ง ม ่ ว ง  ( เ กณฑ ์ ร า ค ากล า งและ
ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ พ ื ้ น ฐ า น ค ร ุ ภ ั ณ ฑ์  
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563) ฯ 

8,900 อบต.วังม่วง กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด. 02/1 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

ลำดับ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 -ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

-ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหากล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงท่ีสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
สำนักงาน สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืนๆ จำนวน 4 
เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน 
มิถุนายน 2564 

100,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ผด. 02/1 
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แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
 

ลำดับ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1 -ครุภัณฑ์กีฬา 

อุปกรณ์เดินอากาศไร้การ
กระแทกเดี่ยว พร้อมติดตั้ง 
จำนวน 2 ชุด (อุปกรณ์ออก
กำลังกายกลางแจ้ง) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์
เดินอากาศไร้การกระแทกเดี่ยว พร้อม
ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (อุปกรณ์ออก
กำลังกายกลางจ้าง) ติดตั้ง ณ บริเวณ
ลานออกกำลังกายสระอาดหรือลาน
ออกกำลังกาย อบต.วังม่วง เพ่ือให้
ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้ข้อ
สระโพกแข็งแรงทำให้การสูบฉีดโลหิต
ดีขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ฯ 

40,000 อบต.วังม่วง กองการศึกษา             

2 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-
หัวไหล่ (แบบโยกวิ่งสลับเท้า) 
จำนวน 2 ชุด (อุปกรณ์ออก
กำลังกายกลางแจ้ง) 

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้ออุปกรณ์บริหารขา-
สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยกวิ่งสลับเท้า) 
จำนวน 2 ชุด (อุปกรณ์ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง) ติดตั้ง ณ บริเวณลานออก
กำลังกายสระสะอาดหรือลานออก
กำลังกาย อบต.วังม่วง ฯ 

40,000 อบต.วังม่วง กองการศึกษา             

 แบบ ผด. 02/1 
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ลำดับ ครุภัณฑ์ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค  พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3 อุปกรณ์ซิบอัพบริหารหน้า
ท้อง และออกกำลังขา พร้อม
ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (อุปกรณ์
ออกกำลังกายกลางแจ้ง) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ซิทอัพ
บริหารหน้าท้องและออกกำลังขา 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (อุปกรณ์
ออกกำลังกายกลางแจ้ง) ติดตั้ง ณ 
บริเวณลานออกกำลังกายสระสะอาด 
ฯ 

20,000 อบต.วังม่วง กองการศึกษา             

4 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน
และหัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ำ
หมึก) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 
ชุด (อุปกรณ์ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหาร
กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่(แบบดึงยก
ตุ้มน้ำหนัก) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 
(อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง ติดตั้ง 
ณ บริเวณลานออกกำลังกายสระอาด 
หรือลานออกกำลังกาย อบต.วังม่วง ฯ 

54,000 อบต.วังม่วง กองการศึกษา             

5 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา 
(แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง) 
พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 
(อุปกรณ์ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บริหาร
ข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่ง
ตรง) พร ้อมต ิดต ั ้ ง  จำนวน 2 ชุด 
(อ ุปกรณ์ออกกำล ังกายกลางแจ ้ง ) 
ติดตั ้ง ณ บริเวณลานออกกำลังกาย
สระสะอาดหรือลานออกกำลังกาย 
อบต.วังม่วง ฯ 

46,000 อบต.วังม่วง กองการศึกษา             

 แบบ ผด. 02/1 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


