
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

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานนายจง  ใบสูงเนิน ถึง

บานสัญญา  เพขุนทด (บานมาบกราด 

หมูที่ 4)

กวาง 5.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา600  ตร.ม. ไหล

ทางลงหินคลุกตามสภาพ รายละเอียดและปริมาณตาม

แบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด พรอมปาย

โครงการ  

358,000 หมู 4 กองชาง

2

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานนายทวี เทศอมร ถึงทาง

แยกบานนายเจริญ  เบิกขุนทด (บาน

วะระเวียง หมูที่ 9)

กวาง 4 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 584 ตร.ม. ไหลทาง

หินคลุกตามสภาพ รายละเอียดและปริมาณตามแบบ

แปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ  

350,000 หมู 9 กองชาง

3

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากบานนายสุแทน ถึงบานนาง

ตุม สะอาดรัมย (บานหนองพลวง หมูที่

 3)

กวาง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 640 ตร.ม. ไหลทาง

หินคลุกตามสภาพ รายละเอียดและปริมาณตามแบบ

แปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ  

385,000 หมู 3 กองชาง

4

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากสามแยกโรงเรียนบานโนนสงา

 ถึงบานนายพิทักษ  ชมภูมิ่ง (บานโนน

สงาสามัคคี หมูที่ 11)

กวาง 4 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 584 ตร.ม. ไหลทาง

หินคลุกตามสภาพ รายละเอียดและปริมาณตามแบบ

แปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ  

350,000 หมู 11 กองชาง

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

6



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

โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดิน

ผิวจราจรหินคลุก จากบานนางบุญพอ  

ไปบอกลางบาน (บานหนองมะคา หมูที่

 8)

ลงดินถม  ขนาดกวาง 3.50  ม. ยาว  70  ม.  หนาเฉลี่ย 

1.00 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 245  ลบ.ม. ลงหิน

คลุก ขนาดกวาง 3.50 ม. ยาว 105 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  55.13  ลบ.ม พรอมเกรด

ปรับแตงและบดทับแนนใหเรียบรอย  ปายโครงการ 1 ปาย  

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ 

กําหนด

88,000 หมู 8 กองชาง

6

โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดิน

ผิวจราจรหินคลุก จากบอนายสงวน  

เชิงขุนทด เชื่อมตําบลกุดพิมาน อําเภอ

ดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บาน

พันชนะ หมูที่ 1)

ลงดินถม  ขนาดกวาง 4.50  ม. ยาว  550  ม.  หนาเฉลี่ย 

0.15 ม.  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  371.25  

ลบ.ม พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนใหเรียบรอย  ปาย

โครงการ 1 ปาย  รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ

แปลน อบต.พันชนะ กําหนด

350,000 หมู 1 กองชาง

7

โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดิน

ผิวจราจรหินคลุกจากบานนายเรือง  

มุงสูงเนิน ถึงบานหนองมะคา (บานโปง

กระสัง หมูที่ 7)

ลงดินถม  ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว  300  ม.  หนาเฉลี่ย 

0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 960  ลบ.ม. ลง

หินคลุก ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร

หินคลุกไมนอยกวา  240 ลบ.ม พรอมเกรดปรับแตงและบด

ทับแนนใหเรียบรอย  ปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดและ

ปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ กําหนด

370,000 หมู 7 กองชาง

8

โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู

จากบานนายนิทัศน  ซอนพุดซา ถึง

บานนายทอง  กิ่งคางพลู  (บานโนนสงา

 หมูที่ 6)

กวาง 0.60 เมตร ยาว 110 เมตร ลึก 0.40 เมตร ชนิดฝา

รางเหล็ก รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.

พันชนะ กําหนด ปายโครงการ 1 ปาย
494,000 หมู 6 กองชาง

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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

โครงการกอสรางหลังคาคลุมสนามฟุต

ซอลบานพลกรังนอย (บานพลกรังนอย

 หมูที่ 10)

ขนาดกวาง  10.00  เมตร ยาว 15.00 เมตร  หรือมี

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา   150   ตารางเมตร

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน  อบต.พัน

ชนะ กําหนด 

400,000 หมู 10 กองชาง

10

โครงการซอมแซมผิวจราจรหินคลุก

จากปากทางหนองมะคา ไปวังโปง 

(บานหนองมะคา หมูที่ 8)

ขนาดกวาง 6..00 ม. ยาว 357 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

 หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 321.30 ลบ.ม.

พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนใหเรียบรอย ปาย

โครงการ 1 ปาย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ

แปลน อบต.พันชนะ กําหนด

300,000 หมู 8 กองชาง

11

โครงการกอซอมแซมผนนผิวจราจรหิน

คลุกสายหนองถั่วแปบ เชื่อมตําบลกุด

พิมาน (บานมาบกระสัง หมูที่ 5)

ลงหินคลุก ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 500 ม. หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  

375 ลบ.ม พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให

เรียบรอย  ปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียดและ

ปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ กําหนด

350,000 หมู5 กองชาง

12

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายตอย 

ถึงโรงเรียนบานดอน (บานดอน หมูที่ 2

 )

กวาง 4 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตรวมไมนอยกวา 584 ตร.ม. ไหลทาง

หินคลุกตามสภาพ รายละเอียดและปริมาณตามแบบ

แปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ  

350,000 หมู 2 กองชาง

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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.

13
โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากอาง

เก็บน้ําไปหนองเตียน หมูที่ 6

ขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว 100เมตร หนาเฉลี่ย 0.15

 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 105 ลบ.ม. 

ลงหินคลุก ยาว 550 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  หรือมี

ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 28.75 ลบ.ม. 

283,000 หมู 6 กองชาง

14

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายจากบานมาบกราด-บานมะ

เริง ตําบลบานเกา

กวาง 4 เมตร ยาว 430เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,720 ตร.ม. 
974,000 หมู 4 กองชาง

15

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายจากบานมาบกราด-บานมะ

เริง ตําบลบานเกา

กวาง 4 เมตร ยาว 430เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,720 ตร.ม. 
974,000 หมู 4 กองชาง

16

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายจากบานมาบกราด-บานมะ

เริง ตําบลบานเกา

กวาง 4 เมตร ยาว 430เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,720 ตร.ม. 
974,000 หมู 4 กองชาง

17

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายสามแยกโรงเรียน-สายโกรก

ผักหวาน หมูที่ 11

กวาง 4 เมตร ยาว 440 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 1,760 ตร.ม.   
996,000 หมู 11 กองชาง

18

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กจากสายบานหนองพลวงถึงสายสุด

เขตเชื่อมบานใหมแสนสุข ตําบลกุด

พิมาน

กวาง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 9,200 ตร.ม.
5,309,000 หมู 3 กองชาง

รวม  12 โครงการ 13,655,000

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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8



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

บุคลากรทางการศึกษา

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 เครือขาย

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสานสัมพันธ ชุมชน 

เครือขายการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจายเปนคาปาย คา

วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่นๆ

ที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

5,000 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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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

1,149,720 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

7 อาหารกลางวัน

       

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับหนวยงานของรัฐ 

สถานศึกษาในเขตตําบลพันชนะ เพื่อจายเปน

คาอาหารกลางวัน ใหกับเด็กนักเรียน จํานวน 6 

โรงเรียน จํานวนเด็ก 600 คน 

คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน

2,520,000 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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 60

 คน ในอัตราคนละ 1,700.- บาท เปนเงิน 

102,000.- บาท

2. เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ จํานวน 60 คน จํานวน 245วัน วันละ 21.- 

บาท เปนเงิน 308,700.-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

455,900 อบต.พันชนะ
กอง

การศึกษาฯ

รวม 8 โครงการ 4,195,620

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.02
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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
โครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและโรค

ระบาดในพื้นที่

 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอ

และโรคระบาดในพื้นที่ ตามอํานาจหนาที่ การปองกัน และ

ระงับโรคติดตอ และระบาดในพื้นที่ เพื่อเปนคาวัสดุ 

อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายที่จําเปนในการ

ดําเนินงาน เชน การปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (โควิด-19),การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก

 , การปองกันและควบคุมโรคลัมป 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 คนปลอดภัย 

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อ

ดําเนินการจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณในการฉีด เพื่อปองกัน

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตัวละ 30 บาท ตามจํานวน

ประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจาของ จาก

การสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สงหลักฐาน

การสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

55,000 อบต.พันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

3
โครงการจัดการขยะและดูแสสิ่งแวดลอม

หมูบานชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดการขยะดูแลสิ่งแวดลอม

หมูบานชุมชน เพื่อจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะ และน้ํา

เสียเพื่อควบคุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ

อนามัย เพื่อสรางสุขภาวะที่ดีของประชาชนภายในตําบล

พันชนะ ฯ

10,000 อบต.พันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

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.

4

โครงการควบคุมระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร

ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บานพันชนะ หมูที่ 1)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานพันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

5

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม

ราชกุมารี (บานโนนสงา หมูที่ 6)

คาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานโนนสงา
กอง

สาธารณสุขฯ

6

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร 

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรม

ราชกุมารี (บานโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11)

คาใชจายตามโครงการฯ 6,000
บานโนนสงา

สามัคคี

กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

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.

7

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ

การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช

กุมารี (บานพลกรังนอย หมูที่ 10)

คาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานพลกรังนอย
กอง

สาธารณสุขฯ

8

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ

การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช

กุมารี (บานมาบกราด หมูที่ 4)

คาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานมาบกราด
กอง

สาธารณสุขฯ

9

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจ

การิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราช

กุมารี (บานวะระเวียง หมูที่ 9)

คาใชจายตามโครงการฯ 5,000 บานวะระเวียง
กอง

สาธารณสุขฯ

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่

14



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.

10

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี (บานหนองพลวง หมูที่ 3)

คาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานหนองพลวง
กอง

สาธารณสุขฯ

11

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา

ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารี (บานหนองมะคา หมูที่ 8)

คาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานหนองมะคา
กอง

สาธารณสุขฯ

12

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ 

ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนาง

เธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

ราชนารี (บานดอน หมูที่ 2)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานดอน
กอง

สาธารณสุขฯ

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่

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.

13

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ ศาสตราจารย ดร. 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี (บานโปงกระสัง หมูที่ 7)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000
บานโปง

กระสัง

กอง

สาธารณสุขฯ

14

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ ศาสตราจารย ดร. 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี (บานพันชนะ หมูที่ 1)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานพันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

15

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ ศาสตราจารย ดร. 

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ

 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช

นารี (บานมาบกระสัง หมูที่ 5)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานมาบกระสัง
กอง

สาธารณสุขฯ

16

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be 

Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี (บานดอน หมูที่ 2)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานดอน
กอง

สาธารณสุขฯ

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

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.

17

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be 

Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี (บานโนนสงา หมูที่ 6)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานโนนสงา
กอง

สาธารณสุขฯ

18

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be 

Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี (บานโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 8,000
บานโนน

สงาสามัคคี

กอง

สาธารณสุขฯ

19

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be 

Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี (บานโปงกระสัง หมูที่ 7)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000
บานโปง

กระสัง

กอง

สาธารณสุขฯ

20

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be 

Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี (บานพันชนะ หมูที่ 1)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานพันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

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.

21

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be 

Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี (บานมาบกระสัง หมูที่ 5)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานมาบกระสัง
กอง

สาธารณสุขฯ

22

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be 

Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี (บานมาบกราด หมูที่ 4)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 8,000 บานมาบกราด
กอง

สาธารณสุขฯ

23

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be 

Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี (บานวะระเวียง หมูที่ 9)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 10,000 บานวะระเวียง
กอง

สาธารณสุขฯ

24

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be 

Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ

วดี (บานหนองมะคา หมูที่ 8)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานหนองมะคา
กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

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.

25

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ

เด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา

ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บานโนนสงา

สามัคคี หมูที่ 11)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000
บานโนนสงา

สามัคคี

กอง

สาธารณสุขฯ

26

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ

เด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา

ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บานพลกรังนอย 

หมูที่ 10)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานพลกรังนอย
กอง

สาธารณสุขฯ

27

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและ

เด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา

ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บานหนองพลวง 

หมูที่ 3)

จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานหนองพลวง
กอง

สาธารณสุขฯ

28
โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม (บานดอน หมูที่ 2)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000 บานดอน

กอง

สาธารณสุขฯ

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.3  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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.

29
โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยา ตานภัย

มะเร็งเตานม (บานมาบกราด หมูที่ 4)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานมาบกราด

กอง

สาธารณสุขฯ

30
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บาน

โนนสงา หมูที่ 6)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000 บานโนนสงา

กอง

สาธารณสุขฯ

31
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บาน

โปงกระสัง หมูที่ 7)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000

บานโปง

กระสัง

กอง

สาธารณสุขฯ

32
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บาน

พลกรังนอย หมูที่ 10)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000

บานพลกรัง

นอย

กอง

สาธารณสุขฯ

33
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บาน

มาบกระสัง หมูที่ 5)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 6,000

บานมาบ

กระสัง

กอง

สาธารณสุขฯ

34
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บาน

วะระเวียง หมูที่ 9)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 5,000 บานวะระเวียง

กอง

สาธารณสุขฯ

35
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บาน

หนองพลวง หมูที่ 3)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 7,000

บานหนอง

พลวง

กอง

สาธารณสุขฯ

36
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บาน

หนองมะคา หมูที่ 8)
จายคาใชจายตามโครงการฯ 8,000

บานหนอง

มะคา

กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 36 โครงการ 335,000

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.2  แผนงานสาธารณสุข

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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

20,000 อบต.พันชนะ
กองสวัสดิการ

สังคม

       2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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 70,000

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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
โครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.พันชนะ

เกมส

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬา

ตานยาเสพติด อบต.พันชนะเกมส ครั้งที่ 20 

ประจําป พ.ศ.2566 เชน คาปาย คาเชาหรือคา

เตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬาในการ

ฝกซอมและแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาที่

ประจําสนาม คาตอบแทนเจาหนาที่จัดการ

แขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ

250,000

2 โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสง

นักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา  เชน คาใชจาย

สําหรับผูควบคุมหรือผูฝกสอน คาใชจายในการ

ฝกซอมกีฬาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนผูควบคุม

และผูฝกสอน คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม 

คาชุดกีฬา พรอมรองเทา ถุงเทา ของผูควบคุม 

หรือผูฝกสอนและนักกีฬา คาใชจายอื่น ๆ ที่ใช

ในการแขงขัน ฯลฯ   

15,000 อบต.พันชนะ กองการศึกษา

รวม 2 โครงการ 265,000

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

23





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

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่

มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.

2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562และไดขึ้น

ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคการปกครองสวน

ทองถิ่น โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได

สําหรับผูสูงอายุ 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 (เวนแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ

ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได

ดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน) โดยใชฐานขอมูลจํานวน

ผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566โดยคํานวณจาก

อัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปยอนหลัง และขอมูลจํานวน

ผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ

ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก

ประกาศบัญชีรายชื่อฯ

9,867,600 อบต.พันชนะ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.6  แผนงานงบกลาง

ลําดับที่

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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.

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจายเปนเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ

ใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดง

ความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความ

พิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยคนพิการมี

อายุ 18 ป ขึ้นไปไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอ

เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18 ป  ไดรับเบี้ย

ความพิการคนละ 1,000 บาท ตอเดือน(ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อยันที่ 28 เมษายน 2563 ) เวนแตใน

สวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ที่ไดดําเนินการ

ใหกับรายเดิมมากอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตาม

ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคํานวณจากอัตรา

เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ป ยอนหลัง และขอมูลจํานวนคนพิการ

ที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยัง

ชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชี

รายชื่อ ฯ

2,097,600 อบต.พันชนะ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.6  แผนงานงบกลาง

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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

36,000 อบต.พันชนะ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

รวม 3 โครงการ 12,001,200

แบบ ผด.02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

       2.6  แผนงานงบกลาง

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม มาตรการในการรักษา

ความปลอดภัยนักทองเที่ยว และการตั้งงบประมาณเปน

คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร เชน คาปายโครงการ , 

ปายรณรงค และปายอีก 500 เมตร ถึงจุดบริการประชาชน"

 พรอมคาแรงและอุปกรณในการติดตั้ง และคาใชจายที่

จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

15,600 อบต.พันชนะ สํานักงานปลัด

2
โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลสงกรานต

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต มาตรการในการ

รักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว และการตั้งงบประมาณ

เปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดการจราจร เชน คาปายโครงการ

, ปายรณรงค  และปาย "อีก 500 เมตร ถึงจุดบริการ

ประชาชน" พรอมคาแรงและอุปกรณในการติดตั้งและ

คาใชจายที่จําเปนตองใชในการดําเนินงาน

15,600 อบต.พันชนะ สํานักงานปลัด

รวม 2 โครงการ 31,200

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2565
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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

20,000 อบต.พันชนะ

กอง

สวัสดิการ

สังคม

รวม 1 โครงการ 20,000

แบบ ผด.02

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
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

10,000 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 20,000

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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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

โครงการสงเสริมการตระหนักรูถึง

ความสําคัญและวันสําคัญของทาง

พระพุทธศาสนา

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการตระหนัก

รูถึงความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

เพื่อจายเปนคาปาย คาอาหาร/อาหารวางคา 

คาตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองใชในการ

ดําเนินงาน

30,000 อบต.พันชนะ กองการศึกษาฯ

2
โครงการสักการะสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราช

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสักการะสมเด็จพระ

เจาตากสินมหาราช เพื่อจายเปนคาปาย คาอาหาร/

อาหารวางคา คาตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ 

คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนตอง

ใชในการดําเนินงาน

20,000 อบต.พันชนะ กองการศึกษาฯ

รวม 2 โครงการ 20,000

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
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1.  ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

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 ชุดลําโพงอเนกประสงค

ชุดลําโพงอเนกประสงคจํานวน  1  ชุด  ราคา 6,000 บาท 

 คุณลักษณะพื้นฐาน

 - แบบลอลากจูง ขนาด 12 นิ้ว ปรับเสียงทุม/แหลม

 - Blilt-in Amplifier Output Power 1000W

 - มีไมคลอยแบบมือถือ 2 ตัว ความถี่ VHFมีวอลลุมปรับเสียงได

 - มีไมคลอยแบบสวมหัว 1 ตัว ความถี่ VHF

 - มีไมคลอยแบบหนีบปกเสื้อ 1 ตัว ความถี่ VHF

 - บันทึกเสียงลง USB /MP3/SD GARD/ได

 - แบตเตอรี่ในตัวสามารถชารจและตอแบตเตอรี่จากภายนอกได

 - มีลอเคลื่อนที่ได

 (เกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานตามราคาทองตลาด)

6,000 อบต.พันชนะ สํานักปลัด

รวม 1 รายการ 6,000

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
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1.  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

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
เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens 

จํานวน 1  เครื่อง  ราคา 29,900 บาท

 คุณลักษณะพื้นฐาน

 1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจาก

คอมพิวเตอรและวิดีโอ

 2) ใช 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือ ระบบ DLP

 3) ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens เปนระดับความละเอียดของ

ภาพ 

 4) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา (ANSI Lumens)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ )  

29,900 อบต.พันชนะ สํานักปลัด

รวม 1 รายการ 29,900

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.2565 พ.ศ. 2566
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1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

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
ตูเหล็กเก็บเอกสารบาน

เลื่อนกระจกสูง 4  ฟุต

ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4  ฟุต จํานวน 1 ตู ราคา 8,000บาท

 คุณลักษณะพื้นฐาน

-  ขนาด 915 x 457 x 1830 มม.

-  ภายในมี 3 แผนชั้น (4 ชอง) แผนชั้นสามารถปรับระดับได 

-  โครงบานเลื่อนทําจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.5 มม. 

-  โครงตูหนาบานขอบสีสัน

-  ล็อคดวยระบบกุญแจ

-  มือจับเปนอะลูมิเนียมแบบฝง

-  ชั้นวางเอกสารเปนเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 0.5 มม.

(เกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานตามราคาทองตลาด)

8,000 อบต.พันชนะ สํานักปลัด

รวม 1 รายการ 8,000

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

พ.ศ. 2566

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.25645
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1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

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 ตูเหล็กแบบ 2 บาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ราคาตูละ 5,700 บาท                        

    

คุณลักษณะพื้นฐาน

1) มีมือจับชนิดบิด

2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

(มอก.)

(ตามบัญชีราคามาตรฐานคุรภัณฑ )

(กองสาธารณสุขฯ)

11,400 อบต.พันชนะ
กอง

สาธารณสุขฯ

รวม 1 รายการ 11,400

พ.ศ. 2566

แบบ ผด.02/1

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลําดับที่ ครุภัณฑ
งบประมาณ

 (บาท)

พ.ศ.25645

แผนการดําเนินงาน   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
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