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ค าน า 

  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 
ได้ด าเนินการจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน มากขึ้น  พร้อมทั้งเป็นการประสานและบูรณาการท างานระหว่างหน่วยงาน  โดยเสนอในรูปแบบ
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมแผนงาน/งาน/โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  การจ าแนกรายละเอียดของแผนงาน/โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามผลและประเมินผล  มีความสะดวกยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงไว้  5  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  เศรษฐกิจชุมชน 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง  จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ   ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดงอย่างบูรณาการตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่อไป 
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ส่วนท่ี ๑ 
 

 
 

 

๑.  บทน า 
เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวง
หมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  โดย
การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  ข้อ ๑๐ การจัดท า
แผนการด าเนินงาน  และ ข้อ 10.2 ขั้นตอนจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี  โดยน าโครงการพัฒนา/กิจกรรม/
ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ     
และของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานประจ าปี  10.2.1  ขั้นตอนการจัดท า
แผนการด าเนินงานประจ าปี  ๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  ๒)  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  10.2.2  ระยะเวลาการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน ๑)  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานแลโครงการจาก
หน่วยงาน  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  

นั้น 3) การขยายเวลาการจัดท าการด าเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)  ข้อ 11. การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 11.3 การจัดท าหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดท าแผนการด าเนินงาน  การติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ขอขยายเวลากับผู้มีอ านาจ ส าหรับการ
จัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนการด าเนินงาน และขอผ่อนผันกับผู้มีอ านาจส าหรับการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

ภายใต้ระเบียบ... 

ที่มาของแผนการด าเนินงานที่มาของแผนการด าเนินงานที่มาของแผนการด าเนินงาน   



 

-๒- 

 
 

 ภายใต้ระเบียบและหนังสือดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/
กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการ
สาธารณะและของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ  ท าให้การติดตาม
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   

 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๒.๑  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

๒.๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

๒.๓  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการด าเนินงาน  ท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น        

 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ๓.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

๓.๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

๓.๓  การขยายเวลาการจัดท าการด าเนินงานให้ขอขยายเวลากับผู้มีอ านาจ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

– 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)   

 

 

 

 

แผนการด าเนินงาน... 
 

 



 

-๓- 

 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี ้
******************** 

 

  ส่วนที ่ ๑ ที่มาของแผนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ/ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 

๑.  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)  

 2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)    

3.  บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการจัดท า... 
 

แบบ ผด. ๐๑



 

-๔- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 

   
๔.  ประโยชน์... 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยท่ัวไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

- หน่วยงานส่วนกลาง  
- ส่วนภูมิภาค  
- รัฐวิสาหกิจและ 

- หน่วยงานอ่ืนๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 

-๕- 

 

 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
๔.๑  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนใน

การปฏิบัติมาข้ึนท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

๔.๒  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

๔.๔  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

******************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรมฯ/ครุภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

แบบ ผด. 01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 100     3,002,000 100.00 กองช่าง
รวม 14 100     3,002,000 100

2. ยุทธศาสตร์การเกษตร  เศรษฐกิจชมุชน
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100.00        378,000 100.00 กองช่าง

รวม 1 100       378,000 100

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 16.22          85,000 0.56 ส านักงานปลัด
3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 2.70        198,000 1.31 ส านักงานปลัด
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 2.70          20,000 0.13 ส านักงานปลัด
3.4 แผนงานการศึกษา 10 27.03     2,153,630 14.22 ส านักงานปลัด

แบบ ผด. 01  -6-

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3.5 แผนงานสาธารณสุข 5 13.51        296,000 1.95 ส านักงานปลัด
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 16.22          90,000 0.59 ส านักงานปลัด
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 13.51        185,000 1.22 ส านักงานปลัด
3.8 แผนงานงบกลาง 3 8.11   12,114,300 80.00 ส านักงานปลัด

รวม 37 100   15,141,930 100

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 25.00          10,000 14.29 ส านักงานปลัด
4.2 แผนงานการเกษตร 3 75.00          60,000 85.71 ส านักงานปลัด

รวม 4 100         70,000 100

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีม่ปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ
บาล
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 100.00          80,000 100.00 ส านักงานปลัด+

กองคลัง

รวม 6 100         80,000 100

รวมทัง้สิ้น 62 100   18,671,930 100

แบบ ผด. 01  -7-



 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. 02  

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

1 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.สายหลัง
โรงเรียนบ้านโนนแดง
 หมู่ที ่4 บ้านเจริญผล

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหลังโรงเรียนโนนแดง บ้านเจริญผล หมู่ที ่4 
ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ 
ขนาดกว้าง  4  เมตร ยาว  80  เมตร และทาง
เชื่อม 5 ตารางเมตร หนา  0.15  เมตร หรือมี
พืน้ทีร่วมไม่น้อยกว่า  325  ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ  0.30  เมตร พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย พิกัดจุดเร่ิมต้น 15.777821, 
101.896458   พิกัดจุดส้ินสุด
15.777702, 101.895748
  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570) เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1 หน้าที ่
110  ข้อที ่24

      186,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่4

กองช่าง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
***********

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565

 -8-



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอย11 สายบ้านนาย
ล้าน ทรงชัย บ้านโนน
แดง  หมู่ที ่2  ต าบล
โนนแดง  อ าเภอบ้าน
เขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย
11 สายบา้นนายล้าน ทรงชัย บา้นโนนแดง หมู่ท่ี 2 
ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ  ขนาด
กวา้ง 3 เมตร ยาว 26  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกวา่ 78 ตารางเมตร  พร้อม
ติดปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย พกิัดจุดเร่ิมต้น 
15.784687,101.898759
พกิัดจุดส้ินสุด 15.784413,101.898749
ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่1 หน้าท่ี 97 ข้อท่ี 11

        55,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่2

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 สายบ้าน นาย
สอน  แนวโนนทัน  
บ้านเจริญทรัพย์  หมู่ที่
 9  ต าบลโนนแดง    
อ าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
6 สายบา้นนายสอน แนวโนนทนั บา้นเจริญทรัพย์ หมู่
ที ่9 ต าบลโนนแดง อ าเภอบา้นเขวา้ จังหวดัชัยภมูิ 
ขนาดกวา้ง 3 เมตร  ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกวา่ 105  ตารางเมตร  
พร้อมติดปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย  พกิัดจุดเร่ิมต้น 
15.779630,101.903287  พกิัดจุดส้ินสุด 
15.779222,101903356  ปรากฎในแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบบัที ่1 
หน้าท่ี 5 ข้อท่ี 4

        73,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่9

กองช่าง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 -9-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
71/1 สายบา้นนายอุ่น  
วชัิยโย - บา้นนายซ้ึง ไว
ประเสริฐ บา้นโนนแดง  
หมู่ที่ 2  ต าบลโนนแดง  
อ าเภอบา้นเขวา้  จังหวดั
ชัยภมูิ

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย71/1 
สายบา้นนายอุ่น  วิชัยโย – บา้นนายซ้ึง ไวประเสริฐ บา้น
โนนแดง  หมู่ที ่2  ต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัด
ชัยภมูิ  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  60  เมตร หนา  0.15  
เมตร หรือมพีื้นที่กอ่สร้างรวมไมน่อ้ยกว่า  180  ตาราง
เมตร   พกิดั 15.783737, 101.901037
15.783329, 101.901643 พร้อมติดปา้ยโครงการ 
จ านวน 1 ปา้ย ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น( พ.ศ.
2566-2570) เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่1 หนา้ที่ 100 ข้อที ่14

      121,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่2

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
รางระบายน้ า ซอย1/3 
บา้นนางถาวร  วงษค์ า  
บา้นเจริญทรัพย์  หมู่ที่ 9 
 ต าบลโนนแดง    อ าเภอ
บา้นเขวา้  จังหวดัชัยภมูิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบาย
น้ า ซอย1/3 บ้านนางถาวร  วงษ์ค า  บ้านเจริญทรัพย ์ หมู่ที่ 9  
ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  มีรายละเอียด
ดังนี้ (1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  2.50  
เมตร  ยาว  50  เมตร และทางเชื่อม 8 ตารางเมตร หนา  
0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  133  ตารางเมตร 
(2)  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก  0.50  เมตร หนา  0.10  เมตร  ยาว  8 เมตร พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก (3)  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง  0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  หนา  0.10  เมตร  
ยาวรวม  58 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ติดป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย พิกัด 15.781844, 101.903441    
15.781909, 101.903969 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ข้อที ่5

      313,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่9

กองช่าง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 -10-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
และรางระบายน้ า 
ซอย19 นายศิริ บ้าน
หนองโสมงเหนือ  หมู่
ที ่8 ต าบลโนนแดง   
 อ าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบาย
น้ า ซอย19 นายศิริ บ้านหนองโสมงเหนือ  หมู่ที่ 8 ต าบลโนน
แดง    อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  มีรายละเอียดดังนี้ (1) 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  
36  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า  
108  ตารางเมตร (2)  ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร หนา  0.10  
เมตร  ยาว  36 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก (3) ย้ายเสาไฟฟ้า
แรงต่ า จ านวน 1 ต้น (4) ติดป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย พิกัด
15.786275, 101.898536
15.786729, 101.898557
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 หน้าที ่3  ข้อ2

      206,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่8

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ดอนไผ่  ต าบลโนน
แดง    อ าเภอบ้านเข
ว้า  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวัดดอนไผ่  ต าบลโนนแดง    อ าเภอบา้นเขว้า  
จังหวัดชัยภมู ิ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง  4  เมตร  ยาวรวม  44  เมตร และทางเชื่อม 4 ตาราง
เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือมพีื้นที่รวมไมน่อ้ยกว่า  
133  ตารางเมตร    พกิดั
15.793370, 101.901146   15.793639, 
101.901288     ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เพิ่มเติม ฉบบัที ่1 หนา้ที่ 8 ข้อที ่6

        88,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  
บริเวณ ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กวัดดอนไผ่

กองช่าง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 -11-
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ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายท่ากระบือถึงถนน
โนนตาด  (บ้านหนอง
บ่อหมู่ที ่6)

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทา่
กระบอื - ถนนบา้นโนนตาด (บา้นหนองบอ่ หมู่ที ่6)  ต าบล
โนนแดง  อ าเภอบา้นเขว้า  จังหวัดชัยภมู ิ ขนาดกว้าง  4  
เมตร ยาว  122  เมตร หนา  0.15  เมตร หรือมพีื้นที่รวม
ไม่นอ้ยกว่า  488  ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  0.30  
เมตร พร้อมปา้ยโครงการจ านวน 1 ปา้ย พกิดัจุดเร่ิมต้น 
15.760959,101.886097
พกิดัจุดส้ินสุด 15.760324,101.885461
ปรากฎในแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนา้ที่ 
128 ข้อที ่42

      282,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่6

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ซอย17 
นางประพันธ์  บ้าน
หนองโสมงเหนือ หมู่ที่
 8 ต าบลโนนแดง  
อ าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อจ่านเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ซอย17 นางประพันธ์  
บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ  (1) รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร หนา  0.10  เมตร  ยาว  44 
เมตร  (2) บ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 1 บ่อ  (3) ฝา
ตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.45 เมตร ยาว 1 เมตร จ านวน 43 
ฝา (4)ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย  พิกัดเร่ิมต้น 
15.786288, 101.898155  พิกัดส้ินสุด 
15.786701, 101.898244
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 4 ข้อที่ 3

      156,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่8

กองช่าง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 -12-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าจากบ้านนาย
โปรย คนตรง  ถึง  
บ้านนางโพด  เสมา   
บ้านหนองแวง หมู่ที ่5
 ต าบลโนนแดง  
อ าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าจากบา้นนาย
โปรย   คนตรง  ถึง  บา้นนางโพด   เสมา  บา้นหนอง
แวง หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนแดง  อ าเภอบา้นเขวา้  จังหวดั
ชัยภมูิ   ยาวรวม  105  เมตร  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กวา้ง 0.40 เมตร ลึก  0.50  เมตร  หนา  0.10  
เมตร  ยาว  35 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กและบอ่
พกัพร้อมฝาตะแกรงเหล็กบอ่พกั จ านวน 2 บอ่   (2)  
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
0.30 เมตร ลึก  0.30  เมตร  หนา  0.10  เมตร  
ยาว  70 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็กและบอ่พกัพร้อม
ฝาตะแกรงเหล็กบอ่พกั จ านวน 1 บอ่   (3)  ปา้ย
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย พกิัดจุดเร่ิมต้น
15.784863, 101.901739
พกิัดจุดส้ินสุด  15.785490, 101.901750
ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เปล่ียนแปลงฉบบัที ่1 หน้าท่ี 124 ข้อท่ี 38

      393,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่5

กองช่าง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 -13-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าสายบ้าน
นางวารุณี  รัญชัย ถึง 
บ้านนายสังเวียน งา
หัตถี บ้านโนนแดง 
หมู่ที ่1 ต าบลโนนแดง
  อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ

เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าสายบ้าน
นางวารุณี  รัญชัย ถึง บ้านนายสังเวียน  งา
หัตถ ี บ้านโนนแดง หมู่ที ่1 ต าบลโนนแดง  
อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูม ิก่อสร้างราง
ระบายน้ ายาวรวม 122 เมตร ช่วงที ่1 จากบ้าน
นางวารุณี  รัญชัย ถึง บ้านนางค าเบ็ง ไว
ประเสริฐ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก  0.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร  ยาว 28 เมตร พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก ช่วงที ่2 จากบ้านนายสอน  ปิ
ตะบุตร ถึง บ้านนายสังเวียน  งาหัตถ ีขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก  0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร  ยาว 94 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
และป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย พิกัด
จุดเร่ิมต้น 15.782940,101.894976
พิกัดจุดส้ินสุด  15.783111,101.895917
  ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1 หน้าที ่
91 ข้อที ่5

      411,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่1

กองช่าง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 -14-
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ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

12 โครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านซับช่องแมว 
หมู่ 7 - บ้านหนองแวง
  หมู่ 5 หมู่ 7

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับช่องแมว - เขา
วง บ้านซับช่องแมว หมู่ที ่7  ต าบลโนนแดง  
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ ขนาดกว้าง  5  
เมตร ยาว  117  เมตร และทางเช่ือม  12  
ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมไม่
น้อยกว่า 597 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ  
0.30 เมตร  ขุดวางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จ านวน 8 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย  พิกัดจุดเร่ิมต้น 
15.858718,101.914680
พิกัดจุดส้ินสุด 15.858786,101.913798
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) เปล่ียนแปลง ฉบับที ่1 หน้าที ่
134 ข้อที ่48

      347,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง เขต
 หมู่ที ่7 
และหมู่ที ่5

กองช่าง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

13 โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนน Asphaltic 
concrete และ ราง
ระบายน้ า สายซอย
ศาลาแดง (หน้าร้านต้น
เงิน) บ้านเจริญผล   
หมู่ที ่4 ต าบลโนนแดง
 อ าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic 
concrete และ รางระบายน้ า สายซอยศาลาแดง 
(หน้าร้านต้นเงิน) บ้านเจริญผล  หมู่ที ่4 ต าบลโนน
แดง อ าเภอบ้านเขว้า  จงัหวัดชัยภูมิ  (1) ปรับปรุง
ผิวทางถนน Asphaltic concrete ขนาดกว้าง  4  
เมตร  ยาว 50  เมตร และทางเชื่อม 36 ตาราง
เมตร หนา  0.04  เมตร หรือมีพืน้ทีร่วมไม่น้อย
กว่า 236  ตรารางเมตร  (2) กอ่สร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 12 เมตร (3) 
ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.55 เมตร ยาว 1 
เมตร จ านวน 12 ฝา (4) ลอกท าความสะอาดราง
น้ ายาว 100 เมตร (5) ติดต้ังป้าย จ านวน 1 ป้าย 
พกิดัเร่ิมต้น
15.781009, 101.900167  พกิดัส้ินสุด 
15.780308, 101.899940
ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิม่เติม ฉบับที ่1 หน้าที่ 1 ขอ้ที่ 1

      142,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่4

กองช่าง

แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 -16-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

14 โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนน Asphaltic 
concrete และ ราง
ระบายน้ า สายบ้าน
นายทองซุ่น โพธิชั์ย 
บ้านโนนเสาเล้า  หมู่ที่
 3 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic 
concrete และ รางระบายน้ า สายบา้นนายทองซุ่น 
โพธิชั์ย บา้นโนนเสาเล้า  หมู่ท่ี 3 ต าบลโนนแดง อ าเภอ
บา้นเขวา้  จังหวดัชัยภมูิ  (1) ปรับปรุงผิวทางถนน 
Asphaltic concrete ขนาดกวา้ง  4  เมตร  ยาว 16  
เมตร หนา  0.04  เมตร   (2) ปรับปรุงผิวทางถนน 
Asphaltic concrete ขนาดกวา้ง  4  เมตร  ยาว 30  
เมตร หนา  0.10  เมตร (3) ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 26 เมตร (4) ลอกท า
ความสะอาดรางน้ ายาว 30 เมตร (5) ฝาตะแกรงเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 0.45 เมตร ยาว 1 เมตร จ านวน 30 ฝา 
(6) ติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย พกิัดจุดเร่ิมต้น 
15.806015,101.913839
พกิัดจุดส้ินสุด
15.806050,101.913019
ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) )
เปล่ียนแปลง ฉบบัที ่1 หน้าท่ี 106 ข้อท่ี 20

      229,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่3

กองช่าง

รวม   3,002,000 แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 -17-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

15 โครงการปรับปรุงผิว
ทางถนนดินลูกรัง 
สายลานมัน - ท่าขาม
 บ้านโนนเสาเล้า  หมู่
ที ่3 ต าบลโนนแดง  
อ าเภอบ้านเขว้า  
จังหวัดชัยภูมิ

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง สาย
ลานมัน - ท่าขาม บ้านโนนเสาเล้า  หมู่ที ่3 ต าบล
โนนแดง  อ าเภอบ้านเขว้า  จงัหวัดชัยภูม ิขนาด
กว้าง  5  เมตร  ยาว  800 เมตร (1)ลงดิน
ยกระดับคันทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,728  ลบ.ม. (2)วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก.
ชั้น3) ขนาด ? 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน 7 
ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อและฝังกลบ (3)ลง
ดินลูกรังผิวถนน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม.  พร้อมปรับเกล่ีย (4)ป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  พกิดัเร่ิมต้น
15.832042, 101.923131 พกิดัส้ินสุด
15.834973, 101.930186
 ปรากฎในแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
เพิม่เติม ฉบับที ่1 หน้าที่ 9 ขอ้ที่ 1

      378,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง  หมู่
ที ่3

กองช่าง

รวม 378,000     แบบ ผด. 02   -18-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชมุชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

16 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับ
อ าเภอ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธร์ะดับอ าเภอ เพื่อสร้างความ
ปรองดอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ รวมถึง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

        15,000 พืน้ทีอ่ าเภอ
บ้านเขว้า

ส านักงานปลัด

17 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต้านยา
เสพติด ต าบลโนนแดง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด เช่น ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าจัดสถานที ่ค่าอาหารค่าเคร่ืองด่ืม ค่า
กรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวลั ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

        15,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

18 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
หรือวันผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์หรือวนัผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเปน็และเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ

        20,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

19 โครงการหล่อเทียน
และถวายเทียนจ า
พรรษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการหล่อเทยีน
และถวายเทยีนจ าพรรษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ

        10,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

แบบ ผด. 02   -19-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

20 งานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระ
ยาแล ประจ าอ าเภอ
บ้านเขว้า และงานบุญ
ล้อมข้าวใหญ่ไหม
มัดหมี่ของดีบ้านเขว้า

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรีย์เจ้าพอ่พระยาแลประจ าอ าเภอบา้นเขวา้และ
งานบญุล้อมข้าวใหญ่ไหมมัดหมี่ของดีบา้นเขวา้ เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการ
ด าเนินโครงการ 

        20,000 ที่วา่การอ าเภอ
บา้นเขวา้

ส านักงานปลัด

21 โครงการขับเคล่ือน
การจัดต้ังอุทยานธรณี 
(ชัยภูมิจีโอพาร์ค)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินโครงการขับเคล่ือนการจัดต้ัง
อุทยานธรณี (ชัยภมูิจีโอพาร์ค) เพื่อสร้างการรับรู้ การ
ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
อุทยานธรณี , แหล่งทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของจังหวดัชัยภมู ิ
เช่น ค่าปา้ยประชาสัมพนัธ ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ

5,000          พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

รวม 85,000       แบบ ผด. 02   -20-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

22 โครงการจัดการ
เลือกต้ังของ อบต.
โนนแดง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งใหค้วาม
ร่วมมือในการประชาสัมพนัธ ์การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนใหท้ราบถึงสิทธแิละหน้าที่
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามความเหมาะสมเปน็ไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 
3675 ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561

198,000      พืน้ที ่ อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

รวม 198,000     

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

23 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในการด ารง
ชีพ และช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภยัหรือ 
ภยัพบิติัฉุกเฉิน ด้านการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวติ และ ช่วยเหลือประชาชนด้านการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

        20,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

รวม        20,000 แบบ ผด. 02   -21-

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

24 โครงการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาบคุลากรศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวดัดอนไผ่ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน
ต่างๆ 

8,000          ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
ดอนไผ่  อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

25 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวนั
เด็กแหง่ชาติ เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวสัดุอุปกรณ์ 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 

18,000        พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

26 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนับสนุนวสัดุส่ือการเรียนการสอนเด็ก
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัดอนไผ่ จ านวน 60 คนๆ ละ 
1,700 บาท 

      102,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
ดอนไผ่  อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

27 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ศพด.)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั ศพด. ส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวดัดอนไผ่ จ านวน 60 คน ๆ ละ 21 บาท 
จ านวน 245 วนั

      308,700 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
ดอนไผ่  อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

แบบ ผด. 02   -22-

แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

28 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนของเด็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัดอนไผ่ จ านวน 60 คนๆ ละ 
430 บาท

        25,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
ดอนไผ่  อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

29 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนของเด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวดัดอนไผ่ จ านวน 60 คนๆ ละ 300 บาท 

        18,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
ดอนไผ่  อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

30 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
หนังสือเรียน)

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าหนังสือเรียนของเด็กในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กวดัดอนไผ่ จ านวน 60 คนๆละ 200 บาท

        12,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
ดอนไผ่  อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

แบบ ผด. 02   -23-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

31 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(ค่า
อุปกรณ์การเรียน)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวดัดอนไผ่ จ านวน 60 คนๆละ 200 บาท  

12,000        ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด
ดอนไผ่  อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

32 ประเภทวัสดุงานบ้าน
งานครัว

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัวที่เปน็วัสดุส้ินเปลือง 
เช่น อาหารเสริม (นม) ส าหรับนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั 
สพฐ.ในเขตต าบลโนนแดง และศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกดัอบต.
โนนแดง ดังนี้
(1) อาหารเสริม (นม) ส าหรับนกัเรียนในโรงเรียนสังกดั สพฐ.
ในเขตต าบลโนนแดง จ านวน 245 คน รัฐอดุหนนุคนละ 
7.37 บาท จ านวน 260 วัน เปน็เงิน 498,134 บาท (ซ้ือ
จริงราคาขึ้นลงตามตลาดก าหนด จึงขอต้ัง 7.82 บาท) 
หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นที ่มท 0808.2/ว 
1095 ลงวันที ่28 พฤษภาคม 2564 และหนงัสือกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ด่วนที่สุดที ่มท 0816.2/ว
3924 ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2564
(2) อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
วัดดอนไผ่ อบต.โนนแดง จ านวน 60 คน รัฐอดุหนนุคนละ 
7.37 บาท จ านวน 260 วัน เปน็เงิน 121,992 บาท (ซ้ือ
จริงราคาขึ้นลงตามตลาดก าหนด จึงขอต้ัง 7.82 บาท)  

620,130      โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ในเขตต าบล
โนนแดง และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
อบต.โนนแดง

ส านักงานปลัด

แบบ ผด. 02   -24-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

33 อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

"เพือ่อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตต าบลโนนแดง 
จ านวน 245 คนๆละ 21 บาท จ านวน 200 
วัน เป็นไปตาม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 
2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0816.2/ว2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 
0816.2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
- ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566-2570) หน้าที ่188 ล าดับที ่11"     

1,029,000   โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ในเขตต าบล
โนนแดง 

ส านักงานปลัด

รวม 2,153,630  แบบ ผด. 02   -25-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

34 สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพือ่อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่1-9 ใน
การด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท

         180,000 พื้นที่ อบต. 
โนนแดง

ส านักงานปลัด

35 โครงการส ารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัข
บ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

          6,000 พื้นที่ อบต. 
โนนแดง

ส านักงานปลัด

แบบ ผด. 02   -26-

แผนงานสาธารณสุข
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ



ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

36 โครงการป้องกัน
โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ

"เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินงานตามโครงการควบคุมโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควดิ-19) การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้า
ปาก และโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ค่าวทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ส่ือประชาสัมพันธน์้ ามันเช่ือเพลิง ค่าสารเคมีก าจดัยงุลายค่า
ทรายอะเบท  ค่าสารเคมีก าจดัยงุ ค่าส่ือประชาสัมพันธโ์ครงการ 
ค่าใช้จา่ยในการเดินรณรงค์ป้องกัน ค่าป้ายโครงการ ค่าแผ่นพับใบปลิว 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ฯลฯ และค่าใช้จา่ยอื่นที่เกี่ยวข้อง

        70,000 พื้นที่ อบต. 
โนนแดง

ส านักงานปลัด

37 โครงการบริหาร
จัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการระบบ
แพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการแพทย์
ฉุกเฉินหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

        10,000 พื้นที่ อบต. 
โนนแดง

ส านักงานปลัด

38 โครงการ สร้างพื้นที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์
การด าเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือน สร้างพื้นที่ปลอด
โรคพษิสุนัขบา้ภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการ
สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควฒัน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวคัซีนโรคพษิสุนัขบา้ 
ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินตาม
โครงการ

        30,000 พื้นที่ อบต. 
โนนแดง

ส านักงานปลัด

รวม      296,000 แบบ ผด. 02  -27-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
แผนงานสาธารณสุข



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

39 โครงการประชาคม
ท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนน
แดง

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประชาคม
ทอ้งถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน การประชาคมหมู่บา้น 
การจัดประชุมประชาคมทอ้งถิ่นเพื่อจัดท าร่าง
แผนพฒันาทอ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหารวา่ง อาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

        10,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

40 โครงการฝึกอาชีพ
ระยะส้ัน

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึก
อาชีพระยะส้ันเพือ่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
อาชีพให้กับกลุ่มสตรี ผู้สูงอาย ุกลุ่มผู้พิการ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนชนผู้สนใจในต าบล
โนนแดง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การด าเนินโครงการ 

        30,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

แบบ ผด. 02  -28-

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

41 โครงการเยาวชนไทยรู้ทัน
ภยั

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการเยาวชนไทย
รู้ทนัภยัเพื่อใหค้วามรู้เด็กและเยาวชนผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
และเจ้าหนา้ที่มทีกัษะในชีวิต และมคีวามรู้ในการปอ้งกนั
ตนเอง เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆที่
จ าเปน็และเกี่ยวข้องกบัการด าเนนิโครงการ 

        20,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

42 โครงการรณรงค์ปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด
ในชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการรณรงค์ปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายาเสพติด เช่น ค่าส่ือประชาสัมพนัธ์การ
รณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ค่าปา้ย ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้องกบัการด าเนนิโครงการ 

        10,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

43 โครงการส่งเสริมและ
ขับเคล่ือนตลาด
ประชารัฐต าบลโนน
แดง

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมและ
ขับเคล่ือนตลาดประชารัฐต าบลโนนแดง 

          5,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

44 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมและ
พฒันาศักยภาพกลุ่มสตรีในการฝึกอบรมใหค้วามรู้กลุ่มสตรี 
แกนน าสตรี ประชาชนทั่วไป และเจ้าหนา้ที่ต าบลโนนแดง 
เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ าเปน็และ
เกี่ยวข้องกบัการด าเนนิโครงการ 

        15,000 พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

รวม        90,000 แบบ ผด. 02  -29-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

45 โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนลดอุบัติ เหตุ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาลสงกรานต์

"เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 
เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และงาน
ประเพณีชุมชนต่างๆ 

20,000        พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

46 โครงการฝึกอบรม
จัดต้ังและ ฝึกอบรม
เพือ่เพิม่ศักยภาพ 
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัย ฝ่ายพล
เรือน องค์การ บริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง

"เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมจัดต้ังและฝึกอบรมเพือ่เพิม่ศักยภาพ
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ

100,000      พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

47 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการ

50,000        พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

แบบ ผด. 02  -30-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

48 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่ารักษาส่ิงแวดล้อม

"เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัไฟป่ารักษาส่ิงแวดล้อม
ร่วมกบัก านันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อปพร. 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงเช่น ค่าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอปุกรณ์ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีจ่ าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนิน
โครงการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเขา้รับการ
ฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ.2557

10,000        พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

49 โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์
ของคนในชาติ

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติ เช่น การจัดฝึกอบรม 
ประชุม ช้ีแจงท าความเข้าใจเพื่อสร้างทศันคติและจิตส านกึที่
ดีงามในการอยู่ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์ หรือกจิกรรมอนัเปน็
การพทิกัษรั์กษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ อนัเปน็ที่
ยึดเหนี่ยวและเปน็ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้ง
ชาติ ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ปา้ยโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนนิโครงการ

5,000          พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

รวม 185,000     แบบ ผด. 02  -31-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

50 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ "เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทีม่ีอาย ุ
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จ านวน 1,077 ราย 
ค านวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน 

8,576,700   อบต.โนนแดง ส านักงานปลัด

51 เบีย้ยังชีพผู้พิการ "เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้พิการทีม่ีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนดทีไ่ด้แสดงความจ านงโดยขอ
ขึ้นทะเบียนเพือ่ขอรับเงินเบีย้ความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกรายละเอียดไว้
ดังนี้
1. คนพิการทีม่ีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 361 
ราย อัตรารายละ 800 บาท จ านวน 12 เดือน 
2. คนพิการทีม่ีอายุน้อยกว่า 18 ป ีจ านวน 5 
ราย อัตรารายละ 1,000 บาทจ านวน 12 เดือน

3,525,600   อบต.โนนแดง ส านักงานปลัด

52 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ "เพือ่จ่ายเป็นเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  
จ านวน 2 ราย อัตรารายละ 500 บาท จ านวน 
12 เดือน

        12,000 อบต.โนนแดง ส านักงานปลัด

รวม    12,114,300 แบบ ผด. 02  -32-

แผนงานงบกลาง
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสังคมทีม่คุีณภาพ



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

53 โครงการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหา
สถานการณ์ฝุ่น 
ละอองขนาดเล็ก PM 
2.5

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 เช่น ค่าส่ือประชาสัมพันธ ์
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
    ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ 
  

10,000        พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

รวม 10,000       

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

54 โครงการคลองสวยน้ า
ใสคนไทยมีสุข

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
คลองสวยน้ าใสคนไทยมีสุข เช่นกิจกรรมอนุรักษ์
แหล่งน้ า ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า ค่าป้าย
โครงการ ค่าน้ าแข็ง น้ าด่ืม ค่าจ้างเคร่ืองจักรกล 
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงส าหรับเคร่ืองจักรกล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวกับการด าเนินโครงการ

20,000        พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

แบบ ผด. 02  -33-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสิ่งแวดล้อม



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

55 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเช่น กิจกรรม
การปลูกป่า  สร้างฝายมีชีวิต อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพือ่จ่ายเป็นค่า
ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

20,000        พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

56 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ)

"เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยค่าจัดท า
ระบบพันธ์ไม่อนุรักษ ์ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าเสาปักแนวเขต ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น

20,000        พืน้ที ่อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

รวม 60,000       แบบ ผด. 02  -34-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

57 โครงการบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และส่งเสริม
การคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เช่น ค่า
วทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

100,000      พืน้ที ่ อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

58 โครงการฝึกอบรมพฒันา
ศักยภาพการปฏบิติังาน 
พฒันาคุณธรรม 
จริยธรรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ผู้น า
ชุมชน  พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพฒันาศักยภาพและองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏบิติังานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหแ้ก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้น าชุมชน  พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่ง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวทิยากร ค่าเช่าที่พกั ค่ายานพาหนะ 
ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเปน็และเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการ

200,000       อบต.โนนแดง ส านักงานปลัด

59 โครงการศูนยช์่วยเหลือ
ทาง กฎหมายและไกล่
เกล่ีย ขอ้พพิาทชุมชน

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและไกล่เกล่ียข้อพพิาทชุมชนเช่น ค่า
วทิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ

10,000         อบต.โนนแดง ส านักงานปลัด

แบบ ผด. 02  -35-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีม่ปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

60 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจา้งและ
ประชาชน อบต.โนนแดง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างและประชาชน อบต.โนนแดง 
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ

20,000        พืน้ที ่ อบต.
โนนแดง

ส านักงานปลัด

61 สนับสนุนโครงการ
บริหารงานของสถานที่
กลางศูนยป์ฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.
บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูม ิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

35,000         อบต.โนน
แดง โดย
อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ  อบต.
ภูแลนคา

ส านักงานปลัด

62 โครงการปรับปรุง
ข้อมูล แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียน ทรัพย์สิน

"เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงขอ้มูลแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิ์นเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได้

80,000        อบต.โนนแดง กองคลัง

รวม 445,000     แบบ ผด. 02  -36-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทีม่ปีระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



 

 

 

 

 

 

แบบ  ผด.02/1 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ ครุภัณฑ์ รายละอียดของครุภัณฑ์ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

1 เก้าอี้ส านักงาน "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 2,990 บาท ส าหรับ
ใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังงบประมาณตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกว่า 63 x 64x 91  เซนติเมตร
- ปรับระดับ สูง ต่ า ได้  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2 / ว 1059  ลงวันที ่28  พฤษภาคม  2564

5,980    องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

ส านักงาน
ปลัด

2 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ "เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทบึ จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,400 
บาท  เพื่อใช้ส าหรับการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดง ต้ังงบประมาณตามราคาทอ้งตลาดเนื่องจากไมม่ใีนบญัชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ โดยมคุีณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. ตู้เหล็กเอกสารบานเล่ือนทบึ ขนาด 4 ฟตุ
2. บานเล่ือนทบึ 2 ประตู พร้อมกญุแจล็อก
3. รางเล่ือนเปดิ-ปดิ"     
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.2 / ว 
1059  ลงวันที ่28  พฤษภาคม  2564 

8,800    องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผด.02/1  -37-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง

แผนงานบริหารงานทัว่ไป



ที่ ครุภัณฑ์ รายละอียดของครุภัณฑ์ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

3 เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคา
รวมค่าติดต้ัง)

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 45,500 บาท  เพื่อใช้ส าหรับการ
ด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โดยมลัีกษณะพื้นฐาน 
ดังนี้
1. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไมต่่ ากว่า 36,000 บทียีู 
2. ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง
3. เคร่ืองปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการท าความเย็นขนาดไมเ่กนิ 
40,000 บทียีู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5     4. ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่
ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนว่ยส่งความเย็นและหนว่ยระบายร้อนจาก
โรงงานเดียวกนั
5. มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
6. การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3) นอกเหนอืจาก
การพจิารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปน็การประหยัดพลังงานควรพจิารณา
จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มค่ีาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกว่า    "                                                                            
   "7. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ                  
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้
  สวิตซ์ 1 ตัว ทอ่ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
 สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร

45,500  องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผด.02/1  -38-

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ที่ ครุภัณฑ์ รายละอียดของครุภัณฑ์ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน (ราคา
รวมค่าติดต้ัง) (ต่อ)

(ต่อ)  8) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
   (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)
   (1) ชนิดต้ังพื้นหรือชนิดแขวน
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทีย ู4,000 บาท 
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทีย ู5,500 บาท 
   (2) ชนิดตู้ต้ังพื้น
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทีย ู5,000 บาท 
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทีย ู6,000 บาท 
   (3) ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,000 บาท      ต้ัง
งบประมาณตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 
(หน้าที่ 23 ล าดับที ่10.6 ) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564 ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  แบบ ผ.03 
หน้าที่ 1 ล าดับที ่1 

4 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท  เพื่อใช้ส าหรับ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ต้ังงบประมาณตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้าที่ 26 ล าดับที่ 
10.14 (10.14.1) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2 / ว 1059  ลงวันที ่28  พฤษภาคม  2564  โดยมีลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้  1. มีมือจับชนิดบิด                                            
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น                                
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)"

5,700    องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผด.02/1  -39-

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ที่ ครุภัณฑ์ รายละอียดของครุภัณฑ์ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

5 โต๊ะท างาน "เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานใหก้ับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แดงจ านวน 3 ตัวๆละ 4,900 บาท โดยจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ตามรายละเอียดดังนี้
   - โต๊ะท างานหรือโต๊ะข้าราชการ ขนาดกวา้ง 80 x 150 x 75
เซนติเมตร"ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 
0808.2 / ว 1059  ลงวนัท่ี 28  พฤษภาคม  2564  

14,700  องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

ส านักงาน
ปลัด

6 เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
ข้อแข็ง

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จ านวน 2 
เคร่ืองๆ ละ 9,500 บาท  เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดงโดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เปน็เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เคร่ืองยนต์ขนาดไม่น้อยกวา่ 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด" ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่
มท 0808.2 / ว 1059  ลงวนัท่ี 28  พฤษภาคม  2564  ต้ัง
งบประมาณตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านักงบประมาณ 
ธนัวาคม 2564 (หน้าท่ี 12 ล าดับที ่6.5) (6.5.1)   ปรากฏตาม
แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) 
หน้าท่ี 1 ล าดับที ่3

19,000  องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผด.02/1  -40-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานบริหารงานทัว่ไป



ที่ ครุภณัฑ์ รายละอียดของครุภณัฑ์ที่ด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

7 ตู้เย็น "เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ๆละ 8,500 บาท  
เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ต้ังงบประมาณตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 (หน้าที่ 12 ล าดับที่ 6.1 
(6.1.2)   โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี ้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ า
 2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
 3) การจัดซ้ือตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564
"

8,500    องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

ส านักงาน
ปลัด

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที ่2

" เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประผล แบบที่ 2* (จอ
แสดงภาพผล แบบที ่2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 
30,000 บาท ต้ังงบประมาณตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม งบประมาณ 
ธันวาคม 2564 (หน้าที่ 6 ล าดับที ่8) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2564   โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนั้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 
แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(TurboBoost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย
กว่า 9.3 GHz จ านวน 1 หน่วย

60,000  องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

ส านักงาน
ปลัด

แบบ ผด.02/1  -41-

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ที่ ครุภัณฑ์ รายละอียดของครุภัณฑ์ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (ต่อ)

(ต่อ) - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหน่วยความจ าขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จ านวน 1 
หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย" V36

แบบ ผด.02/1  -42-

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ที่ ครุภัณฑ์ รายละอียดของครุภัณฑ์ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

9 เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน

"เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 45,500 บาท  เพื่อใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง โดยมีลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
1. ขนาดท่ีก าหนดเปน็ขนาดไม่ต่ ากวา่ 36,000 บทีียู 
2. ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง
3. เคร่ืองปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่
เกิน 40,000 บทีียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5 
4. ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์  
6. การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ3) 
นอกเหนือจากการพจิารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปน็การประหยัด
พลังงานควรพจิารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มีค่าประสิทธภิาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา่    "

45,500  องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

กองคลัง

แบบ ผด.02/1  -43-

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ที่ ครุภณัฑ์ รายละอียดของครุภณัฑ์ที่ด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (ต่อ)

(ต่อ)"7. การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ                  
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้
         สวิตซ์ 1 ตัว
         ทอ่ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
         สายไฟยาวไมเ่กนิ 15 เมตร
8) ค่าติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
   (กรณีต้องการแสดงค่าติดต้ังแยกจากราคาเคร่ืองปรับอากาศ)
   (1) ชนดิต้ังพื้นหรือชนดิแขวน
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บทียีู 4,000 บาท 
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บทียีู 5,500 บาท 
   (2) ชนดิตู้ต้ังพื้น
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บทียีู 5,000 บาท 
       ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บทียีู 6,000 บาท 
   (3) ชนดิติดผนงั
       ขนาด 12,000 - 24,000 บทียีู 3,000 บาท " ต้ังงบประมาณ
ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2564 (หนา้ที่ 
23 ล าดับที่ 10.6 ) ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 
0808.2 / ว 1059  ลงวันที ่28  พฤษภาคม  2564

แบบ ผด.02/1  -44-

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ที่ ครุภัณฑ์ รายละอียดของครุภัณฑ์ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

10 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ "เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนทบึ จ านวน 3 ตู้ๆ
ละ 4,400 บาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง ต้ังงบประมาณตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มี
ในบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1. ตู้เหล็กเอกสารบานเล่ือนทบึ ขนาด 4 ฟตุ
2. บานเล่ือนทบึ 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อก
3. รางเล่ือนเปดิ-ปดิ" ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
ที ่มท 0808.2 / ว 1059  ลงวนัท่ี 28  พฤษภาคม  2564

    13,200 องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

กองคลัง

11 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท  เพื่อใช้
ส าหรับการด าเนนิงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ต้ัง
งบประมาณตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม 
2564 หนา้ที่ 26 ล าดับที่ 10.14 (10.14.1) และหนงัสือกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที ่28  
พฤษภาคม  2564  โดยมลัีกษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
1. มีมอืจับชนดิบดิ                                            
2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน                                
3. คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)"

11,400  องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

กองคลัง

รวม แผนงานบริหารงานทั่วไป 238,280 

แบบ ผด.02/1  -45-

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน



ที่ ครุภณัฑ์ รายละอียดของครุภณัฑ์ที่ด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 เก้าอี้ส านักงาน "เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,990 

บาท ใช้ส าหรับใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง เปน็ครุภณัฑ์
ที่ไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ต้ังงบประมาณตามราคา
ทอ้งตลาด โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดไม่น้อยกวา่ 63x64x91 เซนติเมตร
-ปรับระดับ สูง ต่ า ได้"  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.2 / ว 1059  ลงวนัท่ี 28  พฤษภาคม  

2564     

      5,980 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
แดง

กองช่าง

13 ตู้เหล็กบานเล่ือนทึบ "เพื่อจัดซ้ือตู้เล่ือนบานทบึ จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 4,400 บาท  เพื่อใช้
ส าหรับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  โดยมี
ลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
1. ตู้เหล็กเอกสารบานเล่ือนทบึ ขนาด 4 ฟตุ
2. บานเล่ือนทบึ 2 ประตู พร้อมกุญแจล็อก
3. รางเล่ือนเปดิ-ปดิ" จัดซ้ือนอกเหนือบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 

ส านักงบประมาณ ธนัวาคม 2564 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.2 / ว 1059  ลงวนัท่ี 28  

พฤษภาคม  2564

      8,800 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
แดง

กองช่าง

แบบ ผด.02/1  -46-

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ที่ ครุภณัฑ์ รายละอียดของครุภณัฑ์ที่ด าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

14 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง "เพื่อจัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 8,000 บาท เพื่อใช้ส าหรับการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  ต้ังงบประมาณตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 (หน้าที่ 26  ล าดับที่ 
10.15)  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 
1059  ลงวันที ่28  พฤษภาคม  2564  โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้   1) มี
มือจับชนิดฝัง
2) คุณสมบัตืตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)"

           8,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
แดง

กองช่าง

15 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน "เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท  เพื่อใช้ส าหรับ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ต้ังงบประมาณตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ธันวาคม 2564 หน้าที่ 26 ล าดับที่ 
10.14 (10.14.1) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2 / ว 1059  ลงวันที ่28  พฤษภาคม  2564  โดยมีลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้ 1. มีมือจับชนิดบิด    2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 
ชิ้น                                
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)"     

           5,700 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
แดง

กองช่าง

16 โต๊ะท างาน "เพื่อจัดซ้ือโต๊ะท างานให้กับพนักงานสังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล
โนนแดง จ านวน 2 ตัวๆ ละ 4,900 บาท โดยจัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ตามรายละเอียด ดังนี้
-โต๊กท างานหรือโต๊ะข้าราชการ ขนาดกว้าง 80x150x75 เซนติเมตร" ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที่ 
28  พฤษภาคม  2564

           9,800 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
แดง

กองช่าง

รวม แผนงานเคหะและชมุชน  38,280

แบบ ผด.02/1  -47-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานเคหะและชมุชน



ที่ ครุภัณฑ์ รายละอียดของครุภัณฑ์ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

17 โทรทัศน์แอล อี ดี "เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อ ีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอยีดจอภาพ 3840 x 2160 พกิเซล จ านวน 
1 เคร่ืองๆ ละ 35,000 บาท  เพื่อใช้ส าหรับการด าเนนิงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนแดง  โดยมลัีกษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ระดับความละเอยีด เปน็ความละเอยีดของจอภาพ (Resolution) (พกิ
เซล)     2) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดจอภาพ (นิ้ว)
3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
4) สามารถเชื่อมต่ออนิเตอร์เนต็ได้ (Smart TV)
5) เปน็ระบบปฏบิติัการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่นๆ
6) ช่องต่อ HDMI ไม่นอ้ยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพและ
เสียง   7) ช่องต่อ USB ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง รองรับฟล์ภาพ เพลง และ
ภาพยนต์    8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว"  ต้ังงบประมาณ
ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2564 (หนา้ที่  
11  ล าดับที่ 5.4 (5.4.5)  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 
ที ่มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที ่28  พฤษภาคม  2564  

35,000  องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
แดง

กองช่าง

รวม แผนงานเคหะและชมุชน 35,000 

แบบ ผด.02/1  -48-

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ที่ ครุภัณฑ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

18 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล * ราคา 22,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 
core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่
น้อยกวา่ 4 GHz จ านวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 MB
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่น้อย
กวา่ 8 GB          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ 
ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

22,000    องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
แดง

กองช่าง

แบบ ผด.02/1  -49-

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานเคหะและชมุชน



ที่ ครุภัณฑ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุก๊ ส าหรับงาน
ประมวลผล (ต่อ)

 (ต่อ) 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอยีดไมน่อ้ยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไมน่อ้ยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1ช่อง
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ
ติดต้ังภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไมน่อ้ยกว่า 1 
ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไมน่อ้ยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth   ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที ่30 ธันวาคม 2564 หนา้ที่ 8 ล าดับที่ 12  (กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม)  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ่น ที ่มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที ่28  พฤษภาคม  2564 

แบบ ผด.02/1  -50-

แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์



ที่ ครุภัณฑ์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

19 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือLED ขาวด า
ชนดิ Network แบบที1่ จ านวน 1 เคร่ือง  (28 หนา้/นาท)ี ราคา 
8,900 บาท     คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอยีดในการพมิพไ์มน่อ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพมิพส์ าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกว่า 28 หนา้ต่อนาที 
(ppm)  - สามารถพมิพเ์อกสารกลับหนา้อตัโนมัติได้
- มีหนว่ยความจ า (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 128 MB
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ย
กว่า 1 ช่อง  - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไมน่อ้ย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n) ได้  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกนัไมน่อ้ยกว่า 250 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กบั A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของ
กระดาษเองได้  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อปุกรณ์และระบบคอมพวิเตอร์ ฉบบัเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ 
วันที ่30 ธันวาคม 2564 หนา้ที่ 21 ล าดับที่ 45 (กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)  และหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น ที ่
มท 0808.2 / ว 1059  ลงวันที ่28  พฤษภาคม  2564

8,900      องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
แดง

กองช่าง

รวม แผนงานเคหะและชมุชน 30,900 

342,460 

แบบ ผด.02/1  -51-

รวมทัง้หมด

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (กรณีกันเงินไว้แล้ว)  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร/์แผนงาน โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทัง้หมด

 จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทัง้หมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 100.00     1,617,000 100.00 กองช่าง
รวม 2 100     1,617,000 100

รวมทัง้สิ้น 2 100     1,617,000 100

หมายเหตุ: แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากป ีพ.ศ. 2565  -52-

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (กรณีกันเงินไว้แล้ว) 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

แบบ ผด. 01(กรณีกันเงินไว้แล้ว)



 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (กรณีกันเงินไว้แล้ว) 

แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

1 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมส านักงาน 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนแดง

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อเติม
ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนน
แด  ดังนี้  (1) ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 
21 เมตร หรือมีพืน้ทีใ่ช้สอยรวมไม่น้อย
กว่า 168 ตร.ม. (2) ติดต้ังป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

   1,513,000 อาคารส านักงาน
 อบต.โนนแดง

กองช่าง

หมายเหตุ: แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากป ีพ.ศ. 2565 แบบ ผด. 02(กรณีกันเงินไว้แล้ว)  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (กรณีกันเงินไว้แล้ว) 

แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง  
***********

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

 -53-



ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/งบประมาณ) งบประมาณ (บาท) สถานที่ด าเนินการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

2 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิด
 บ้านนางดวงตา 
หงษ์มา บ้านโนน
แดง หมู่ที ่1 

ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด 
บ้านนางดวงตา หงษ์มา บ้านโนนแดง หมู่ที่
 1 ต าบลโนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า 
จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
 ลึก 0.30 เมตร ยาวรวม 44 เมตร หนา 
0.10 เมตร (2) ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.40 เมตร ยาว 1 เมตร (เหล็กฉาก
 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 43 ฝา (3) 

ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 1 เมตร (เหล็กฉากชุบกัลวาไนซ์ 
ขนาด 2 นิ้ว หนา 6 มม.) จ านวน 3 ฝา
(4) งานขุดลอกดินในรางระบายน้ า(ขุดขน
ทิง้) ยาว 100 เมตร (5) ป้ายโครงการ 
จ านวน 1 ป้าย

     104,000 พืน้ที ่ อบต.โนน
แดง  หมู่ที ่1

กองช่าง

รวม   1,617,000 แบบ ผด. 02(กรณีกันเงินไว้แล้ว) 

หมายเหตุ: แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากป ีพ.ศ. 2565 

 -54-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02/1 

บัญชีครุภัณฑ์ (กรณีกันเงนิไว้แล้ว)  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ ครุภัณฑ์ รายละอียดของครุภัณฑ์ทีด่ าเนินการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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

1 เคร่ืองปรับอากาศ
แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดต้ัง)

ด าเนนิการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  1) ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไม่
ต่ ากว่า 32,000 บทียีู  2) ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง
3) เคร่ืองปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่
เกนิ 40,000 บทียีู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟา้เบอร์ 5     4) 

ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยส่ง
ความเย็นและหนว่ยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั     5) มี
ความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเชอร์   6) การจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศชนดิอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนอืจากการ
พจิารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเปน็การประหยัดพลังงานควร
พจิารณาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศที่มค่ีาประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
7) การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัวทอ่
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกนิ 15 เมตร

42,300  องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
โนนแดง

กองช่าง

รวม 42,300 แบบ ผด.02/1 (กรณีกันเงินไว้แล้ว)  -55-
หมายเหตุ: แผนการด าเนินงานที่กันเงินงบประมาณจากป ีพ.ศ. 2565 

บัญชคีรุภัณฑ์ (กรณีกันเงินไว้แล้ว) 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



 

 

 

แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภมู)ิ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมาณ)

งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทาง บ้านห้วย
เหนือ หมู่ที ่18  ต าบล
ตลาดแร้ง-บ้านโนนแดง 
หมู่ที ่1 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัด
ชัยภูมิ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจร กว้าง 4.00 

เมตร ระยะทางรวม  330.00 

เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
พืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 1,320.00 

ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.20 เมตร ถมดินบดอัด
แน่น กว้าง 4.50 เมตร  หนา
เฉล่ีย 0.50 เมตร

        959,000 บา้นหว้ยเหนือ 
หมู่ท่ี 18  ต าบล
ตลาดแร้ง-บา้น
โนนแดง หมู่ที่ 1
 ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบา้นเขวา้ 
 จังหวดัชัยภมูิ

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผด. 02

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัภูมิ
***********

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม(ผลผลิต/

งบประมาณ)

งบประมาณ (บาท) สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

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

2 ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด
แน่นสายทาง บ้านหนอง
โสมงเหนือ หมู่ที ่8 ต าบล
โนนแดง อ าเภอบ้านเขว้า
 - บ้านห้วยยาง หมู่ที ่4  

ต าบลโคกสูง  อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 -ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
 หนา 0.15 เมตร กว้าง 6.00

 เมตร  ยาง 1,547.00  เมตร
 หรือปริมาณลูกรังบดอัดแน่น 
ไม่น้อยกว่า 1,392.30 

ลูกบาศก์เมตร                    
 -ดินถมบดอัดแน่น กว้าง 
6.30 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 

เมตร                              
 -ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 

ขนาด 3-2.10x2.10x9.00 

เมตร จ านวน  1  แห่ง

     2,041,000 บา้นหนองโสมง
เหนือ หมู่ที่ 8 

ต าบลโนนแดง 
อ าเภอบา้นเขวา้ -
 บา้นหว้ยยาง 
หมู่ท่ี 4  ต าบล
โคกสูง  อ าเภอ
เมืองชัยภมูิ  
จังหวดัชัยภมูิ

องค์การ
บริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ

รวม     3,000,000 แบบ ผด. 02

***********

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชยัภูมิ


