
ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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
โครงการตอเติมศาลาประชาคม     

(บานโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11)

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 14 เมตร   หรือมีพื้นที่ใช

สอยไมนอยกวา  70  ตร.ม. รายละเอียดและปริมาณ

ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด พรอมปาย

โครงการ  

350,000 หมู 11 กองชาง

2

โครงการกอสรางถนน คสล.  จากบาน

นางละมัย แปนกลาง ถึงสวนมะนาว

นายละออง เมาะจัตุรัส (บานหนอง

พลวง หมูที่ 3)

กวาง 3.50 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 577.50 ตร.ม. ไหล

ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่  ปายโครงการ 1 ปาย 

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.   

พันชนะ กําหนด

350,000 หมู 3 กองชาง

3

โครงการกอสรางถนน คสล.  จากสาม

แยกนานายแจง ถึงสามแยกบานนาย

เสนาะ พันชนะ (บานวะระเวียง หมูที่ 9

 )

กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 195  เมตร หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 780 ตร.ม. ไหลทาง

หินคลุกตามสภาพรายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.

พันชนะ พรอมปายโครงการ
430,000 หมู 9 กองชาง

4

โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน

นายจง  ใบสูงเนิน ถึงบานนายสัญญา 

เพขุนทด  (บานมาบกราด หมูที่ 4)

กวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122.50  เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 612.50 ตร.ม. 

ไหลทางหินคลุกตามสภาพ  รายละเอียดและปริมาณ

ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด   พรอมปาย

โครงการ

350,000 หมู 4 กองชาง

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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

โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน

นายสมชาย กายสิทธิ์ - บานนายพาด 

ภักดีศิริ (บานพันชนะ หมูที่ 1)

ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 126  

เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 520 ตร.ม.

ชวงที่ 2 กวาง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 

25  เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 

87.50 ตร.ม.

ไหลทางหินคลุกตามสภาพรายละเอียดและปริมาณตาม

แบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด  พรอมปาย

โครงการ  

350,000 หมู 1 กองชาง

6

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานนางดอกจันทร - คลอง

สงน้ํา (บานดอน หมูที่ 2)

กวาง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 201 เมตร หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 603 ตร.ม. ไหลทาง

ลงหินคลุกตามสภาพ  รายละเอียดและปริมาณตาม

แบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด พรอมปาย

โครงการ  

350,000 หมู 2 กองชาง

7

โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดิน

พรอมลงหินคลุกจากโคกเพชรถึงคลอง

หลวงพอคูณ (บานโปงกระสัง หมูที่ 7)

ลงหินคลุก  ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว 705  ม.  หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  

423  ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให

เรียบรอย    รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ

แปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ 

400,000 หมู 7 กองชาง

8

โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดิน

พรอมลงหินคลุกสายหนองไผ (บาน

มาบกระสัง หมูที่ 5)

ลงหินคลุก  ขนาดกวาง 5.00  ม. ยาว 518 ม.  หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 

388.50 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให

เรียบรอย  ปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดและ

ปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ กําหนด

368,000 หมู 5 กองชาง

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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

โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากบาน

นางประยงค เตินขุนทด ถึงไรนายสุระ

พล นุขุนทด  (บานหนองมะคา หมูที่ 8)

ลงดินถม  ขนาดกวาง 3.50  ม. ยาว  350  ม.  หนา

เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 

980  ลบ.ม. ลงหินคลุก   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ

มีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  183.75  ลบ.ม พรอม

เกรดปรับแตงและบดทับแนนใหเรียบรอย   

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พัน

ชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ

322,000 หมู 8 กองชาง

10

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
จากบานนายสมพงษ ยมสันเทียะ 
ถึงบานนายทอง กิ่งคางพลู  (บาน
โนนสงา หมูที่ 6)

วางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด dia 0.30 เมตร  

จํานวน  160 ทอน พรอมบอพัก  5 บอ รายละเอียด

และปริมาณตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด 

พรอมปายโครงการ  

320,000 หมู 6 กองชาง

11

โครงการกอสรางหลังคาคลุมเครื่อง

ออกกําลังกาย  (บานพลกรังนอย หมูที่

 10)

ขนาดกวาง  3.04  เมตร ยาว  22.00 เมตร  หรือมี

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา   66.88   ตารางเมตร

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน  อบต.พัน

ชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ 

110,000 หมู 10 กองชาง

12

โครงการซอมแซมถนนหินคลุก จาก

ปากทางถึงคลองหนองศาลเจา (บาน

พลกรังนอย หมูที่ 10)

ลงหินคลุก  ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว 530  ม.  หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  

318  ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให

เรียบรอย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน 

อบต.พันชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ

300,000 หมู 10 กองชาง

รวม  12 โครงการ 4,000,000

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และภูมิ

ปญญาทองถิ่น

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และ

ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อจายเปนคาปาย คาวัสดุ อุปกรณ 

คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใชใน

การดําเนินงาน

25,000 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

2
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการสําหรับคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ คา

เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการ

เดินทางไปราชการ การประชุม การอบรม การสัมมนา 

และการดูงาน ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และ

บคลากรทางการศึกษา

30,000 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการวันเด็กแหงชาติ

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจาย

เปนคาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และ

คาใชจายอื่นๆที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

5,000 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

4
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

เพื่อจายเปนคาปาย คาวัสด ุอุปกรณ คา พันธุพืช คา

ตนไม คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆที่

จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

5,000 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

5
โครงการสานสัมพันธ ชุมชน 
เครือขายการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสานสัมพันธ ชุมชน 

เครือขายการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาปาย คา

วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ

ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

5,000 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

พ.ศ.2564
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 อาหารเสริม (นม)

 เพื่อจายเปนคาจัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ และ

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ จํานวน 6 โรงเรียน

 ในอัตราคนละ 7.37.-บาท ประกอบดวย

      1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลพันชนะจํานวน 40 คน จํานวน 260 วัน วัน

ละ 7.37.-บาท เปนเงิน 76,648.- บาท

      2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่

         - โรงเรียนบานพันชนะ

         - โรงเรียนบานดอน

         - โรงเรียนบานมาบกราด

         - โรงเรียนบานหนองพลวง

         - โรงเรียนบานโปงกระสัง

         - โรงเรียนบานโนนสงา

      จํานวนเด็ก 560 คน จํานวน 260 วัน วันละ 

7.37.- บาท

1,073,072 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

7 อาหารกลางวัน

       

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับหนวยงานของรัฐ 

สถานศึกษาในเขตตําบลพันชนะ เพื่อจายเปน

คาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียน จํานวน 6 

โรงเรียน จํานวนเด็ก 560 คน 

คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน

2,352,000 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

1. เพื่อเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน 40

 คน ในอัตราคนละ 1,700.- บาท เปนเงิน 

68,000.- บาท

2. เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ จํานวน 40 คน จํานวน 245วัน วันละ 21.- 

บาท เปนเงิน 205,800.-บาท

3. เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา สําหรับ

เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5ป)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน 40 คน 

ในอัตราคนละ 1,130 บาท

 เปนเงิน 45,200.- บาท มีรายละเอียดดังนี้

3.1 คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ป

3.2 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป

3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป

3.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 

บาท/ป

391,000 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

รวม 8 โครงการ 3,886,072

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

11





ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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
โครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและโรค

ระบาดในพื้นที่

 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน ควบคุม

โรคติดตอและโรคระบาดในพื้นที่ ตามอํานาจหนาที่ 

การปองกัน และระงับโรคติดตอ และระบาดในพื้นที่ 

เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายที่จําเปนในการดําเนินงาน เชน การปองกัน

และระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-

19),การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก , การ

ปองกันและควบคุมโรคลัมป สกิน ฯลฯ เปนตน

50,000 อบต.พันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

2

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อดําเนินการจัดซื้อวัคซีน 

และอุปกรณในการฉีด เพื่อปองกันควบคุมโรคพิษ

สุนัขบา ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนประชากรสุนัข

และแมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ จากการ

สํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงหลักฐาน

การสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

55,000 อบต.พันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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

โครงการควบคุมระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน

และชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริ

กิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี (บานพันชนะ หมูที่ 1)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานพันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

4

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม

ราชกุมารี (บานโนนสงา หมูที่ 6)

คาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานโนนสงา
กอง

สาธารณสุขฯ

5

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม

ราชกุมารี (บานโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11)

คาใชจายตามโครงการฯ 6,000
บานโนนสงา

สามัคคี

กอง

สาธารณสุขฯ

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี (บานพลกรังนอย หมูที่ 10)

คาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานพลกรังนอย
กอง

สาธารณสุขฯ

7

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี (บานมาบกราด หมูที่ 4)

คาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานมาบกราด
กอง

สาธารณสุขฯ

8

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี (บานวะระเวียง หมูที่ 9)

คาใชจายตามโครงการฯ 5,000 บานวะระเวียง
กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี (บานหนองพลวง หมูที่ 3)

คาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานหนองพลวง
กอง

สาธารณสุขฯ

10

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี (บานหนองมะคา หมูที่ 8)

คาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานหนองมะคา
กอง

สาธารณสุขฯ

11

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี (บานดอน หมูที่ 2)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานดอน
กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2565

15



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บาน

โปงกระสัง หมูที่ 7)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000
บานโปง

กระสัง

กอง

สาธารณสุขฯ

13

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

(บานพันชนะ หมูที่ 1)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานพันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

14

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บาน

มาบกระสัง หมูที่ 5)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานมาบกระสัง
กอง

สาธารณสุขฯ

15

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO

 Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานดอน หมู

ที่ 2)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานดอน
กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

16



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO

 Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานโนนสงา 

หมูที่ 6)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานโนนสงา
กอง

สาธารณสุขฯ

17

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO

 Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานโนนสงา

สามัคคี หมูที่ 11)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 8,000
บานโนน

สงาสามัคคี

กอง

สาธารณสุขฯ

18

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO

 Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานโปง

กระสัง หมูที่ 7)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000
บานโปง

กระสัง

กอง

สาธารณสุขฯ

19

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO

 Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานพันชนะ 

หมูที่ 1)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานพันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

17



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

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

20

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO

 Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานมาบ

กระสัง หมูที่ 5)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานมาบกระสัง
กอง

สาธารณสุขฯ

21

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO

 Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานมาบกราด

 หมูที่ 4)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 8,000 บานมาบกราด
กอง

สาธารณสุขฯ

22

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO

 Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานวะระ

เวียง หมูที่ 9)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 10,000 บานวะระเวียง
กอง

สาธารณสุขฯ

23

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO

 Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานหนอง

มะคา หมูที่ 8)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานหนองมะคา
กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

18



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

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

24

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริ

กิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี (บานโนนสงาสามัคคี หมูที่

 )

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000
บานโนนสงา

สามัคคี

กอง

สาธารณสุขฯ

25

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริ

กิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี (บานพลกรังนอย หมูที่ 10)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานพลกรังนอย
กอง

สาธารณสุขฯ

26

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริ

กิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี (บานหนองพลวง หมูที่ 3)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานหนองพลวง
กอง

สาธารณสุขฯ

27
โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยา

 ตานภัยมะเร็งเตานม (บานดอน หมูที่ 2)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานดอน

กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.3  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

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

28

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของ

สมเด็จยา ตานภัยมะเร็งเตานม (บานมาบ

กราด หมูที่ 4)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานมาบกราด
กอง

สาธารณสุขฯ

29
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค (บานโนนสงา หมูที่ 6)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานโนนสงา

กอง

สาธารณสุขฯ

30
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค (บานโปงกระสัง หมูที่ 7)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000

บานโปง

กระสัง

กอง

สาธารณสุขฯ

31
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค (บานพลกรังนอย หมูที่ 10)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000

บานพลกรัง

นอย

กอง

สาธารณสุขฯ

32
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค (บานมาบกระสัง หมูที่ 5)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000

บานมาบ

กระสัง

กอง

สาธารณสุขฯ

33
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค (บานวะระเวียง หมูที่ 9)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 5,000 บานวะระเวียง

กอง

สาธารณสุขฯ

34
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค (บานหนองพลวง หมูที่ 3)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000

บานหนอง

พลวง

กอง

สาธารณสุขฯ

35
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราช

ประสงค (บานหนองมะคา หมูที่ 8)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 8,000

บานหนอง

มะคา

กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 35 โครงการ 325,000

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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
โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส,ผูยากไร 

ในตําบลพันชนะ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ

สงเคราะหผูดอยโอกาส ผูยากไรในตําบลพันชนะ เพื่อ

จายเปนคาวัสดุอุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมี

รายไดนอย การสังคมสงเคราะห สงเคราะห ผูปวยที่

ยากไร การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส การให

ทุนการศึกษา เพื่อชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ

ประชาชน เพื่อใหประชาชน มีรายไดเพียงพอตอการ

ดํารงชีพและสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน

50,000
ตําบลพัน

ชนะ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

รวม 1 โครงการ 50,000

พ.ศ.2564

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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
โครงการกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบล

พันชนะ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลพันชนะ เพื่อจาย

เปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

30,000 อบต.พันชนะ
กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตําบล

พันชนะ เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจาง

เหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชใน

การดําเนินงาน

30,000 อบต.พันชนะ
กองสวัสดิการ

สังคม

       2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลพันชนะ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลพันชนะ 

เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ

ดําเนินงาน  ไดแก การสงเสริมภาวะผูนําแก

สตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในดานตาง ๆ 

การใหความรูเพื่อการพัฒนาครอบครัวแก

ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสราง

สัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว

การปองกันและแกไขปญหาครอบครัว การ

สงเสริมการจัดตั้งศูนยใหการชวยเหลือ

สําหรับนโยบายที่เนนหนักและมุงผลสัมฤทธิ์ 

ไดแก การเสริมสรางความเขมแข็งของ

บทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว

 และการปองกันและแกไขปญหาการมีแผน

สัมพันธกอนวัยอันควรการตั้งครรภในวัยรุน

20,000 อบต.พันชนะ
กองสวัสดิการ

สังคม

รวม 3 โครงการ 80,000

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬา  เชน คาใชจายสําหรับผู

ควบคุมหรือผูฝกสอน คาใชจายใน

การฝกซอมกีฬาที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาตอบแทนผูควบคุมและ

ผูฝกสอน คาอุปกรณการกีฬา คาชุด

วอรม คาชุดกีฬา พรอมรองเทา ถุง

เทา ของผูควบคุม หรือผูฝกสอน

และนักกีฬา คาใชจายอื่น ๆ ที่ใชใน

การแขงขัน ฯลฯ   

15,000 อบต.พันชนะ กองการศึกษา

รวม 1 โครงการ 15,000

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ

แบบ ผด.02

งบประมาณ 

(บาท)

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565

       2.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ.2564

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

24





ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแก

ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ

ครบถวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพไวกับองคการปกครองสวนทองถิ่น โดยจาย

อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับ

ผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 ป จะไดรับ 600 บาท

 อายุ 70-79 ป จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89ป 

จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับ 

1,000 บาท (เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมา

กอน) โดยใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคํานวณจาก

อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปยอนหลัง และขอมูล

จํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการ

จัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ

9,603,600 อบต.พันชนะ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.6  แผนงานงบกลาง

ลําดับที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

25



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ย

ความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่

กําหนดที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน 

เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการมีอายุ 18 ป ขึ้นไป

ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน (ตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) 

และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป  ไดรับเบี้ยความ

พิการคนละ 1,000 บาท ตอเดือน(ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อยันที่ 28 เมษายน 2563 ) เวน

แตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.

2548 ที่ไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน โดยใช

ฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อ

ผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3

 ป ยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการที่ไดบันทึกใน

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ

 ฯ

2,381,800 อบต.พันชนะ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.6  แผนงานงบกลาง

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการสงเคราะห

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ใหแกผูปวยเอดสที่

แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และ

มีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู

อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง

ตนเองได โดยผูปวยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย

ยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน โดย ใช

ฐานขอมูลจํานวนผูปวยเอดส โดยคํานวณ

จากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป ยอนหลัง 

และขอมูลจํานวนผูปวยเอดสที่ไดบันทึกใน

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยัง

ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

38,000 อบต.พันชนะ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

รวม 3 โครงการ 12,023,400

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.6  แผนงานงบกลาง

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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
โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหม

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

นักทองเที่ยว และการตั้งงบประมาณเปน

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร เชน คา

ปายโครงการ , ปายรณรงค และปายอีก 500 

เมตร ถึงจุดบริการประชาชน" พรอมคาแรง

และอุปกรณในการติดตั้ง และคาใชจายที่

จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

15,600 อบต.พันชนะ สํานักงานปลัด

2
โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลสงกรานต

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

 มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

นักทองเที่ยว และการตั้งงบประมาณเปน

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร เชน คา

ปายโครงการ, ปายรณรงค  และปาย "อีก 

500 เมตร ถึงจุดบริการประชาชน" พรอม

คาแรงและอุปกรณในการติดตั้งและคาใชจาย

ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

15,600 อบต.พันชนะ สํานักงานปลัด

รวม 2 โครงการ 31,200

พ.ศ.2564
ลําดับที่ โครงการ

งบประมาณ

 (บาท)

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
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ยุทธศาสตรที่  4 ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 โครงการดําเนินงานของกลุมอาชีพในตําบลพันชนะ

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม

โครงการดําเนินงานของกลุมอาชีพตําบล

พันชนะ เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ 

คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่

จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

30,000 อบต.พันชนะ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

รวม 1 โครงการ 30,000

แบบ ผด.02

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
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ยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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
โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อ

เปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ 

และคาใชจายที่จําเปนตองใชในการ

ดําเนินงาน

20,000 อบต.พันชนะ สํานักงานปลัด

2

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร

 มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช

กุมารี

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี เพื่อเปนคาวัสดุ อุปกรณ 

คาจางเหมาบริการ และคาใชจายที่

จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

10,000 ตําบลพันชนะ สํานักงานปลัด

รวม 2 โครงการ 30,000

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

30



















































































ยุทธศาสตรที่  6  ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรรม และนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม สถานที่ หนวยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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
โครงการสักการะสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราช

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสักการะสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราช เพื่อจายเปนคาปาย คาอาหาร/

อาหารวางคา คาตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ 

คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตอง

ใชในการดําเนินงาน

20,000 อบต.พันชนะ กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ 20,000

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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1.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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

เครื่องพิมพ  

Multifunction  เลเซอร

  หรือ  LED  ขาวดํา

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 2 

เครื่อง ราคาเครื่องละ  10,000  บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner 

และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 28 

หนาตอนาท ี(ppm)

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 

1,200x1,200 dpi

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed)

- สามารถถายเอกสารสําเนาเอกสารได

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal, และ Custom 

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ  

วันที ่ 12  พฤษภาคม  2563  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม)

( ั )

20,000 อบต.พันชนะ กองคลัง

แบบ ผด.02/1

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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1.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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
เครื่องคอมพิวเตอร

สําหรับงานสํานักงาน

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 

หนวย 

-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 

GB 

-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 

หนวย 

-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

-มีแปนพิมพและเมาส 

-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

17,000 อบต.พันชนะ สํานักปลัด

รวม 2 รายการ 37,000

ครุภัณฑ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02/1

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่
พ.ศ. 2565
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2.  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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
โทรทัศน แอล อี ดี 

(LED TV)

โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 

768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 

1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภพพ (Resolution) 1366 x 768 

 พิกเซล

 2) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดจอภาพขั้นต่ํา 32 นิ้ว 

3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 

4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได(Smart TV) 4) ชองตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง 

เพื่อการเชื่อมตอสัญญาณภาพและเสียง 

5) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร 

6) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital)

6,700 อบต.พันชนะ สํานักปลัด

รวม 1 รายการ 6,700

3.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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 ตูเย็น

ตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,500 บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ในตัวขนาดที่กําหนดเปนความจุภายในขั้นต่ํา

2) เปนรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย

3) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟาดวย 

นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา

8,500 อบต.พันชนะ สํานักปลัด

รวม 1 รายการ 8,500

ลําดับที่ ครุภัณฑ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565
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3.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของครุภัณฑ สถานที่ หนวยงาน

ดําเนินการ รับผิดชอบ

หลัก 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

    

เตาแกส

เตาแกส จํานวน 1 เตา ราคาเตาละ 10,400 บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

1) ไมนอยกวา 3 หัวเตา

2) มีเตาอบในตัว

10,400 อบต.พันชนะ สํานักปลัด

รวม 1 รายการ 8,500

พ.ศ. 2565

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2564
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