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คำนำ 

แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงจัดทำขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่จะ
ดําเนินงานในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการ
ประสานและติดตามการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า แผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงฉบับนี้ จะช่วย
อํานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งจะเป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของ
โครงการพัฒนา/ กิจกรรม ที่จะดำเนินการในเขตพ้ืนทีต่ำบลวังม่วง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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      อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ  

            หน้า 

คำนำ            ก 

ส่วนที่1  
 บทนำ                                                                                                         1 
ส่วนที่ 2 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)                                    3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)                                                     10 
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด.02/1)                41 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-1- 

 

ส่วนที่ 1 

1.1  บทนำ 
แผนการดำเนินงานเป็นแผน ที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการจัดทำ

หลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว และเป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนแสดงถึงการดำเนินงานจริงและเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามา
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
                  1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 
        3. เพื่อให้มีการประสานและบูรนาการการทำงานงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากข้ึน 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําแผนการ
ดําเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ  เป็น
แผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที ่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ  จาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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                  จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนนิงานข้างต้นสามารถเขียนแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
  
 
 
 
  
 
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
 
  
 
 
 
พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

 
                         
 

 
 

 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
2. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการดำเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 

 

   จัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน 

เสนอแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

 เสนอร่างฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น    รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

(แบบ ผด.01) 

 

 

 

 

 



-4- 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุข
ภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
1.1 แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.5 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

10 
7 
1 
3 
4 

 
 

17.54 
12.28 
1.75 
5.26 
7.02 

 
 

1,219,380 
370,000 
20,000 

160,000 
420,000 

 
 

19.21 
5.83 
0.32 
2.52 
6.62 

 
 

 
อบต.วังม่วง 

 

รวม 25 43.86 2,189,380 34.49  
 

 

 

 

 

 

 

ผด 01 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

1 
19 

 
 

1.75 
33.33 

 
 

32000 
3,657,000 

 
 

0.50 
57.60 

 
 

อบต.วังม่วง 

รวม 20 35.09 3,689,000 58.10  
 

 

 

 

 

 

 

 

ผด 01 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง 
3.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผด 01 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
4.2 แผนงานป้องก้น และบรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 

2 
- 

 
 

3.51 

 
 

60,000 
- 

 
 

0.95 

 
 

อบต.วังม่วง 

รวม 2 3.51 60,000 0.95  
 

 

 

 

 

 

 

 

ผด 01 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ังคง และความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.2แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 
 

6 
1 

 
 

10.53 
1.75 

 
 

190,000 
100,000 

 
 

2.99 
1.58 

 
 

อบต.วังม่วง 

รวม 7 12.28 290,000 4.57  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผด 01 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปี พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ 
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แบบมีส่วนร่วม 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
 

3 

 
 

5.26 

 
 

120,000 

 
 

1.89 

 
 

อบต.วังม่วง 

รวม 3 5.26 120,000 1.89  
รวมทั้งหมด 57 100 6,348,380 100  
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-10- 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

(แบบ ผด.02) 
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ส่วนที่ 3 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 
 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
1.1 แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา(ศพด.) 
( ค่าอาหารกลางวันสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 
ศูนย์ ) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหาร
กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อปท. ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนาค และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่    
อัตราคนละ 21 บาท รวม 245 วัน 

643,460      ศพด.สังกัด 
อปท. 

ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             
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                   แบบ ผด 02 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 3ศูนย์ ) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าสื่อการ
เรียนการสอน (วัสดุรายหัว)สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท. ทั้ง 
3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
อัมพวันบ้านวังม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโสกนาค และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยแร่   
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี   

210,800   ศพด.สังกัด อปท. 

ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)  ค่าหนังสือเรียน 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วง  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนาค และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่   
 อัตราคนละ 200 บาท /ปี 

24,800   ศพด.สังกัด อปท. 

ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด 02 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(ศพด.)  ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วง  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนาค และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่   
อัตราคนละ 430 บาท/ปี   

53,320   ศพด.สังกัด อปท. 

ทั้ง 3 ศูนย ์

กองการศึกษา             

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วง  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนาค และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่          
อัตราคนละ 300 บาท / ปี    

37,200   ศพด.สังกัด อปท. 

ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด 02 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 ค่าใช้จ่ายในการจัด

การศกึษาสำหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเลก็ (ศพด.)   

ค่าอุปกรณ์การเรียน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านวังม่วง  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนาค และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่   
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 

24,800   ศพด.สังกัด อปท. 

ทั้ง 3 ศูนย ์

กองการศึกษา             

7 โครงการจดักิจกรรมวนัเด็ก

แห่งชาต ิ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
ประจำปี 2566 ของโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จำนวน 5 แห่ง  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังม่วง  จำนวน  3  ศูนย์ และ
เด็กเยาชนทั่วไป เช่น ค่าของรางวัล  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  รายละเอียดตามโครงการฯ 

70,000   ศพด.สังกัด อปท. 

ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด 02 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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
กิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
การเรียนรู้ของเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อปท. ทั้ง 3 ศูนย์ 
ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน
บ้านวังม่วง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โสกนาค และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยแร่ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และ
สิ่งของอ่ืน ๆ ที่จำเป็น  
 รายละเอียดตามโครงการฯ 

25,000   ศพด.สังกัด อปท. 

ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             

9 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับเด็กและ
เยาวชนตำบลวังม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลวังม่วง 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

30,000 ศพด.สังกัด อปท. 

ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             
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แบบ ผด 02 

 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 อุดหนุนตามโครงการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) ทั้ง 5 โรงเรียน  ในเขตพื้นที่
บริการตำบลวังม่วง  ได้แก่   
โรงเรียนบ้านวังม่วง  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง    
โรงเรียนบ้านโสก โรงเรียนบ้านห้วย          
โรงเรียนบ้านห้วยแร่   โรงเรียนละ 20,000   

100,000   ศพด.สังกัด อปท. 

ทั้ง 3 ศูนย์ 

กองการศึกษา             
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
1.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
งานกีฬา และนันทนาการ 

                   แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  รายละเอียดตามโครงการ 

70,000    สนามกีฬา 
โรงเรียนบ้าน 
วังม่วง 

กองการศึกษา             

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์   รายละเอียดตามโครงการฯ 

20,000      ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัดอัมพวัน 
บ้านวังม่วง 

กองการศึกษา             
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แบบ  ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการจัดกิจกรรมรำ
บวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่
เมืองขอนแก่น เนื่องในงาน
เทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาดจังหวัดขอนแก่น   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่
เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาล
ไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและ
งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียดตามโครงการฯ 

30,000   สนามกีฬา 
โรงเรียนบ้าน 
วังม่วง 

กองการศึกษา             

4 โครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีบุญเดือนหกตำบลวัง
ม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญเดือน
หกตำบลวังม่วง    รายละเอียดตาม
โครงการฯ 

80,000   ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัดอัมพวัน 
บ้านวังม่วง 

กองการศึกษา             

5 โครงการจัดขบวนแห่ประเพณี
ท้องถิ่นงาน “ศิวะราตรี ปูชนี
ยาลัย ปราสาทเปือยน้อย” 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
ขบวนแห่ประเพณีท้องถิ่น งาน “ศิวะ
ราตรี ปูชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย” 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

50,000   ม.1 - ม.8 กองการศึกษา             
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แบบ  ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
วันเข้าพรรษาชาวตำบลวังม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
กิจกรรมวันเข้าพรรษาชาวตำบลวังม่วง 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

20,000    ม.1 - ม.8 กองการศึกษา             

7 อุดหนุนอำเภอเปือยน้อย ตาม
โครงการจัดงาน  
ศิวราตรี ปูชะนียาลัย ปราสาท
เปือยน้อย ประจำปี 2566 

เพ่ือจ่ายเป็นงานอุดหนุนอำเภอเปือย
น้อย ตามโครงการจัดงาน ศิวราตรี ปู
ชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย ประจำปี 
2566 

100,000 อำเภอเปือยน้อย กองการศึกษา             
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป 

แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 อุดหนุนอำเภอเปือยน้อยตาม
โครงการจัดกิจกรรมในงาน
พระราชพิธี รัฐพิธีและงานพิธี 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเปือย
น้อยตามโครงการ ราชพิธี รัฐพิธี เฉลิม
พระเกียรติ 

20,000 ที่ทำการอำเภอ
เปือยน้อย 

สำนักปลัด             
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 
1.4 แผนงานสังคมสังเคราะห ์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

50,000      อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ตำบลวังม่วง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการพัฒนาคณุภาพผู้สูงอายผุูพ้ิการ 
ผู้ป่วยเอดส์และผูด้้อยโอกาสทางสงัคมตำบล
วังม่วง  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
รายละเอียดตามโครงการฯ 

100,000     อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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    โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลวังม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัง
ม่วง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  รายละเอียด
ตามโครงการฯ 

10,000    อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพสังคมที่มีคุณภาพ 
1.5 แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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
จากโรคพิษสุนัขบ้าสำรวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์ควบคุมตำบลวังม่วง 
รายละเอียดตามโครงการฯ  

50,000     อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกและ
โรคติดต่อโดยแมลง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อโดย
แมลง รายละเอียดตามโครงการฯ 

50,000      อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.) ตำบลวังม่วง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาองค์
ความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.) ตำบลวังม่วง และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
รายละเอียดตามโครงการ 

150,000      อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

4 อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านสำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
รวม 8 หมู่บ้าน รายละเอียดตาม
โครงการฯ 

160,000   อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

5 อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลวังม่วงตาม
โครงการวันอาสาสมัคร
หมู่บ้านแห่งชาติ (อสม.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วงตาม
โครงการวันอาสาสมัครหมู่บ้าน
แห่งชาติ(อสม.) 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

10,000      อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน  
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการขุดบ่อทิ้งขยะป่าโคก
โสกรัง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดบ่อทิ้งขยะป่าโคก
โสกรัง ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 
เมตร ลึก 2.5 เมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด) 

  32,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการปรับปรุง-ต่อเติม 
อาคารภายในที่ทำการ อบต.
วังม่วง (อาคารห้องกองคลัง) 

โดยทำการ: ปรับปรุง-ต่อเติม อาคาร
ภายในที่ทำการ อบต. 
วังม่วง (อาคารห้องกองคลัง)  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.วังม่วง กำหนด 

150,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุง – ต่อเติม 
อาคารภายในที่ทำการ อบต.
วังม่วง  ( อาคาร อปพร.) 

โดยทำการ: ปรับปรุง – ต่อเติม อาคาร
ภายในที่ทำการ อบต. 
วังม่วง  ( อาคาร อปพร.) รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

100,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการปรับปรุง – ต่อเติม 
อาคารภายในที่ทำการ อบต.
วังม่วง (อาคารห้องประชุม) 

โดยทำการ:  ปรับปรุง – ต่อเติม อาคาร
ภายในที่ทำการ อบต.วังม่วง (อาคาร
ห้องประชุม)รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

160,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             

4 โครงการวางท่อระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่  
1  สายทางบ้านวังม่วง ม.1 - 
บ้านห้วยแร่ ม.3 (ช่วงบ้านสี่
แยกแม่ดอกไม้ ประพันธ์-นาง
สมสา พาราคุณ ) 

โดยทำการ: วางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด Ø 04.0x1.00 เมตร พร้อมบ่อ
พัก 16.00 บ่อ  ความยาวรวมบ่อพัก
ไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร  พร้อมเท
คอนกรีตผิวถนนหลังท่อรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

440,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน
เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านวัง
ม่วง หมู่ 2  สายทางแยกโคก
โสกคูณ – ที่นาพ่อกำนันสมชัย 
มาโคตร - ที่นานายดวงดี  ไชย
โคตร 

โดยทำการ:   พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร  ผวิจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร  ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
300.00 เมตร   รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

54,500   อบต.วังม่วง กองช่าง             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ 2  
สายทางบ้านนายสมบูรณ์ 
วาสนาชัย -นายสุริยัน นาซอน 

โดยทำการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวไม่
น้อยกว่า 58.00 เมตร (หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
174.00 ตารางเมตร) ลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

111,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ 2 ซอย
ทักษิณ (ช่วงบ้านแม่จวง กัน
หาบาง)   

โดยทำการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวไม่
น้อยกว่า 37.00 เมตร (หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
148.00 ตารางเมตร) ลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร   

100,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านวังม่วง หมู่ 2  
สายทางบ้านนางจันทร์  
วิเชียร 

โดยทำการ:  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวไม่
น้อยกว่า 76.00 เมตร (หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
228.00 ตารางเมตร) ลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

153,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านห้วยแร่ หมู่ 3 
สายทางบ้านห้วยแร่ ม.3-บ้าน
วังม่วง ม.1 (ช่วงดอนปู่ตา - 
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท) 

โดยทำการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวไม่
น้อยกว่า 125.00 เมตร (หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
750.00 ตารางเมตร) ลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร 

495,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 สายทาง
บ้านโนนสว่าง ม.4 - บ้านห้วย
แร่ ม.7 

โดยทำการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวไม่
น้อยกว่า 90.00 เมตร (หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
450.00 ตารางเมตร) ลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

300,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านโนน
สว่าง หมู่ 4 สายทางนานาง
บุญเสริม สมอหอม-นายแต้ม 
กุลวงษ์ (สระบัวกลางโคก) 

โดยทำการ : ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร  
ความยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร  
หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
63.00 ลบ.ม 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

100,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการวางท่อระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยโป่ง 
หมู่ 5 สายทางสี่แยก
กลางบ้าน - ลานกีฬา 

โดยทำการ : วางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร  พร้อมบ่อ
พัก 10.00 บ่อ ความยาวรวมบ่อพัก 
132.00 เมตร พร้อมเทคอนกรีตผิว
ถนนหลังท่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

307,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านห้วยโป่ง หมู่ 5  
สายทางข้างสนามกีฬา 

โดยทำการ: ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  ความยาวไม่
น้อยกว่า 45.00 เมตร (หรือมีพ้ืนที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
180.00 ตารางเมตร) ลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

116,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำภายในหมู่บ้านบ้านโสก
นาค หมู่ 6 สายทางบ้านโสก
นาค ม.6-บ้านห้วยโป่ง ม.5  
(ช่วงหน้าบ้านนายพวงสุข ลม
มูลตรี-นางหนูเจน พรมแสง ) 

โดยทำการ: ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
คสล.รูปตัวยู (พร้อมฝาปิด) ร่องระบาย
น้ำขนาด 0.30x0.30 เมตร  ลึก 
0.30 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 
22.00 เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

48,500   อบต.วังม่วง กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้างถนนคันดิน
เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านโสก
นาค หมู่ 6  สายทางนานางญ
วิฐา สุดโต-ถนนลูกรังสายห้วย
โป่ง-ห้วยแร ่

โดยทำการ: พูนดินยกร่องสูงเฉลี่ย 
0.80 เมตร  ผวิจราจรกวา้ง 5.00 
เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า 250.00 
เมตร   
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วัง
ม่วง กำหนด 

45,500   อบต.วังม่วง กองช่าง             

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
สายทางบ้านโสกนาค หมู่ 6 - 
บ้านห้วยแร่ หมู่ 7 (สายทาง 
สปก.) 

โดยทำการ: ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  หนาเฉลีย่ 0.07 เมตร  ความยาวไม่
น้อยกว่า 550.00 เมตร (หรือมปีริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 154.00 ลบ.ม) 

222,000   อบต.วังม่วง กองช่าง             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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

17 โครงการวางท่อระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยแร่ 
หมู่ 7  สายทางสนามกีฬาฟุต
ซอล-อ่างน้ำวังทับควาย 

โดยทำการ:   วางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร  (พร้อม
บ่อพัก คสล.) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
142.00 เมตร พร้อมทำการเท
คอนกรีตขยายผิวจราจร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

343,500   อบต.วังม่วง กองช่าง             

18 โครงการวางท่อระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านบ้านโสกนาค 
หมู่ 8 สายทางบ้านนายโกศล 
นามแก้ว-สระแดง 

โดยทำการ:   วางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร  (พร้อมบ่อ
พัก คสล.) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
38.00 เมตร พร้อมทำการเทคอนกรีต
ขยายผิวจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.วังม่วง กำหนด 

123,000    อบต.วังม่วง กองช่าง             

19 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบ้าน
โสกนาค หมู่ 8  สายทางบ้า
นางปรี  ชาสำโรง-นายนิเวศ 
นิลชา 

โดยทำการ:   ก่อสรา้งร่องระบายน้ำ คสล.รูป
ตัวยู (พร้อมฝาปิด) ร่องระบายน้ำขนาด 
0.30x0.30 เมตร  ลึก 0.30 เมตร  ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังม่วง 
กำหนด 

288,000     อบต.วังม่วง กองช่าง             
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
3.1 แผนงานการเกษตร 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
4.1 แผนงานการเกษตร 
งานสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 

แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ “รวมใจท้องถิ่น ปลูก

ต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ” 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ  
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ “รวมใจ
ท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ”  โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น รายละเอียด
ตามโครงการ           

30,000   อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2         โครงการอนุรักษ์พันธุ์
ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำ
สาธารณะ ตำบลวังม่วง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำสาธารณะ
ตำบลวังม่วง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 
รายละเอียดตามโครงการฯ 

30,000   อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
5.1 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนิน
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันสำคัญ เชน่ ค่าอาหาร 
ค่าพาหนะเดนิทางที่ไปปฏบิัติราชการ
และค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ทีจ่ำเปน็  
รายละเอียดตามโครงการฯ 

40,000 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (หลักสูตร
จัดตั้ง)    รายละเอียดตามโครงการฯ 

70,000    อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการสวมหมวก
นิรภัยของเด็กปฐมวัยและ
ผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
ตาม โครงการส่งเสริมความปลอดภัย
ในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย
และผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
รายละเอียดตามโครงการฯ 

20,000    อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

4 อุดหนุนจังหวัดขอนแก่นตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนจังหวัด
ขอนแก่น ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 
ประจำปี 2566 

20,000   ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ

เปือยน้อย 

สำนักปลัด             

5 อุดหนุนอำเภอเปือยน้อยตาม
โครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
เปือยน้อย 

 ( ศป.ปส.อ.เปือยน้อย ) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอเปือย
น้อยตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอเปือยน้อย 
( ศป.ปส.อ.เปือยน้อย) ประจำปี 
2566 

20,000   ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ

เปือยน้อย 

สำนักปลัด             
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แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
เปือยน้อย ตามโครงการเปือย
น้อยเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพ
ติด ประจำปีงบประมาณ 
2566 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธร
เปือยน้อย ตามโครงการเปือยนอ้ย
เข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี
งบประมาณ 2566 

20,000   สถานี
ตำรวจภูธรเปือย

น้อย 

สำนักปลัด             
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

แบบ ผด 02 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อจ่ายตามโครงการป้องกนัภัยและ
บรรเทาสาธารภัย ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ 
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
น้ำปา่ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภยัแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย ไฟปา่ ขุดลอกแหล่งน้ำ
สาธารณะ กำจัดวชัพืช และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ที่จำเปน็ 

100,000   อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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ส่วนที่ 3 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง 

 

 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีแบบมสี่วนร่วม 
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลำดับ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย และ คา่ใช้จ่าย
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องรายละเอียดตามโครงการฯ 

10,000    อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ

ของชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
ปกป้องสถาบันสำคญัของชาติ และค่า
ดำเนินการอื่น รายละเอียดตามโครงการฯ 

10,000    อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

3 โครงการพ ัฒนาองค ์ความรู้

ผู้ปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ผู้ปฏิบตัิงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
และค่าดำเนินการอื่น รายละเอียดตาม
โครงการ ฯ 

100,000    อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ 

( แบบ ผด.02/1) 
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แบบ ผด.02/1                                                                         

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 เก้าอ้ีทำงาน (ผูบ้ริหาร)  จำนวน 
1 ตัว   

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานผู้บริหาร   จำนวน  1  
ตัว (ราคาตามท้องตลาด) 

3,200 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

2 เก ้าอ ี ้ทำงาน(ห้องผ ู ้บร ิหาร)

จำนวน 3 ตัวจำนวน   

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน จำนวน  3  ตัว  
สำหรับห้องผู้บริหาร (ราคาตามทอ้งตลาด)   

6,600   อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

3 เก ้าอ ี ้ทำงาน (ห ัวหน ้าสำนัก

ปลัด)  จำนวน 1 ตัว   

เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานหัวหน้าสำนกัปลัด   
จำนวน  1  ตัว (ราคาตามท้องตลาด) 

3,200 อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

4 โต๊ะทำงาน เพื่อจัดซื้อโตะ๊ทำงาน ห้องผู้บริหาร จำนวน  
3  ตัว  สำหรับใช้งานในห้องผู้บรหิาร (ราคา
ตามท้องตลาด) 

12,600    อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

5 โต๊ะรับแขก    เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกส่วน ชนิดติด
ผนัง (ระบบ Inverter)  ขนาดไมต่ำ่กว่า 
24,000 บีทียู   

75,800    อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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แบบ ผด.02/1                                                                         

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 เครื่องปรับอากาศ  แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาดไม่ตำ่กว่า 
12,000 บีทียู 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้ง  
จำนวน  1 เครื่อง เพื่อติดตั้งในห้องผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ธันวาคม 2564 ) 

18,500    อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

7 เครื ่องปรับอากาศ  แบบแยก

ส ่ วน  ชน ิ ดต ิ ดผน ั ง  ( ระบบ 

Inverter) ข น า ด ไ ม ่ ต ่ ำ ก ว่ า 

18,000 บีทียู 

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter) พร้อมติดตั้ง  
จำนวน  1  เครื่อง เพื่อติดตั้งในหอ้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ธันวาคม 2564 ) 

27,900   อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

8 ตู้เย็น เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้ย็น จำนวน  1  
เครื่อง ขนาด 13  คิวบิกฟุต เพ่ือใช้ในโรง
ครัวสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
วังม่วงและ (ราคาตามท้องตลาด)   

13,000      อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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แบบ ผด.02/1                                                                         

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One  
สำหรับงานสำนักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน

สำนักงาน  จำนวน  2  เครื่อง  เพ่ือใช้

ในกิจการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลวังม่วง (เกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 

ธันวาคม 2564 ) 

34,000      อบต.วังม่วง สำนักปลัด             

 

 

 



 

-45- 

แบบ ผด.02/1                                                                         

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมว่ง(เกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 
ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 
ธันวาคม 2564 ) 

8,000      อบต.วังม่วง สำนักปลัด             
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แบบ ผด.02/1                                                                         

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

ลำดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 เก้าอ้ีทำงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีทำงาน   จำนวน  1  ตัว 
(ราคาตามท้องตลาด) โดยมลีักษณะเฉพาะ
สังเขป 

2,500   อบต.วังม่วง กองคลัง             

2 โต๊ะทำงานเข้ามุม TNP เพื่อจัดซื้อโตะ๊ทำงาน จำนวน  1  โต๊ะ  
(ราคาตามท้องตลาด) 
   

7,500    อบต.วังม่วง กองคลัง             

3 รถจักรยานยนต ์ เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน  1  คัน 
เพื่อใช้ในราชการสำนักงาน ออกเก็บภาษี  
เก็บค่าขยะ และงานอ่ืน ๆ ตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์  ธันวาคม 2564 

43,500   อบต.วังม่วง กองคลัง             
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แบบ ผด.02/1                                                                         

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

ลำดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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 อุปกรณ์เดินอากาศไร้การ
กระแทกเดี่ยว (อุปกรณ์ออก
กำลังกายกลางแจ้ง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์เดินอากาศไร้
การกระแทกเดี่ยว  พร้อมตดิตั้ง  จำนวน  1  
ชุด (อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) 

20,000   อบต.วังม่วง กอง
การศึกษา 

            

2 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-
หัวไหล่ แบบโยกวิ่งสลบัเท้า 
(อุปกรณ์ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์บริหารขา-
สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยกวิ่งสลับเท้า)  
พร้อมติดตั้ง จำนวน  1   ชุด (อุปกรณ์ออก
กำลังกายกลางแจ้ง)   

20,000   อบต.วังม่วง กอง
การศึกษา 

            

3 อุปกรณ์ซิทอัพบริหารหน้าท้อง
และออกกำลังขา (อุปกรณ์ออก
กำลังกายกลางแจ้ง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์ซิทอัพบริหาร
หน้าท้องและออกกำลังขา พร้อมติดตั้ง  
จำนวน  1  ชุด  (อุปกรณ์ออกกำลังกาย
กลางแจ้ง)   

20,000 อบต.วังม่วง กอง
การศึกษา 

            

4 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน
และหัวไหล่ แบบดึงยกตุ้ม
น้ำหนัก  (อุปกรณ์ออกกำลัง
กายกลางแจ้ง) 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์บรหิาร
กล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่ (แบบดงึยกตุ้ม
น้ำหนัก)  พร้อมติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด  
(อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง 

27,000 อบต.วังม่วง กอง
การศึกษา 

            



-48- 

แบบ ผด.02/1                                                                         

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

ลำดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566 

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

5 เครื่องซิทอัพลดหน้าท้อง               
( เคร่ืองออกกำลังกายกลางแจง้) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซิทอัพลด

หน้าท้อง เครื่องออกกำลังกาย

กลางแจ้ง) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 

(อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง)   

13,000   อบต.วังม่วง กอง
การศึกษา 

            

 

 

 


