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 ก  

คำนำ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความดูแลของ   
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข พัฒนาและ          
สร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ท้องถิ่นในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม และการพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยยึดถือแนวทางในการจัดทำแผนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนที่ต้องการดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานระหว่ างงานและการจำแนกรายละเอียดต่ างๆ             
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การกำหนดแนวทางการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลมีความสะดวกและชัดเจนมากขึ้นอีกด้วย 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มนี้ จะเป็นแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาลที่มี          
ความชัดเจนและดำเนินการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล         
ที่กำหนดไว้ 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล 
มีนาคม 2565 
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  ส่วนที่ 1 

……………………….. 
1. บทนำ 
 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ไดก้ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด 
5 ข้อ 26 การจัดแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้                 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ                      
ที่ดำเนินการ ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอพัฒนาท้องถิ่น                        
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันและระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้ง แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ              
ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำแผนและ 
การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น   

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  และเป็น
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ               
ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาก    
ขึ้นอีกด้วย 

 
 
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 

แผนการดำเนินงานจัดทำขึ้นเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจน                        
ในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน               
และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน 
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3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

แนวทางปฏิบัติ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น               
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ. 2559 มีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ           
ที่ต้องการดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
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4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

  1. เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
  3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานการดำเนินการงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืนที่จะเข้ามาดำเนินการภายในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

............................................. 

 

 



แบบ ผด 01    

ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 39 44.32 21,585,700 47.44 กองช่าง
รวม 39 44.32 21,585,700 47.44 -

2.1 แผนงานการเกษตร 2 2.27 100,000 0.22 ส านักปลัด
รวม 2 2.27 100,000 0.22 -

3.1 แผนงานการศึกษา 7 7.95 4,443,225 9.76 กองการศึกษาฯ
3.2 แผนงานสาธารณสุข 3 3.41 450,000 0.99 ส านักปลัด
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.41 140,000 0.31 ส านักปลัด
3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.55 400,000 0.88 กองการศึกษาฯ

รวม 17 19.32 5,433,225 11.94 -

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 1.14 200,000 0.44 กองช่าง
รวม 1 1.14 200,000 0.44 -

5
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว



แบบ ผด 01    

ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.27 130,000 0.29 ส านักปลัด
5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 2.27 850,000 1.87 ส านักปลัด
5.3 แผนงานบริหารงานคลัง 1 1.14 300,000 0.66 กองคลัง
5.4 แผนงานงบกลาง 7 7.95 16,436,916 36.12 ส านักปลัด

รวม 12 13.64 17,716,916 38.93 -
รวมท้ังหมด 71 80.68 45,035,841 98.97 -

6

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี



แบบ ผด 01    

ยุทธศาสตร์แผนงาน จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวนงบประมาณ
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

รวม - - - - -

    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 4.55 54,400 0.12 ส านักปลัด
    5.2 แผนงานบริหารงานคลัง 6 6.82 216,150 0.48 กองคลัง
    5.3 แผนงานเคหะชุมชน 1 1.14 22,000 0.05 กองช่าง
    5.4 แผนงานการศึกษา 6 6.82 176,000 0.39 กองการศึกษาฯ

รวม 17 19.32 468,550 1.03 -
รวมท้ังหมด 17 19.32 468,550 1.03 -

รวม โครงการและครุภัณฑ์ ท้ังหมด 88 100.00 45,504,391 100.00 -

7
บัญชีสรุปจ านวนครุภัณฑ์และงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



แบบ ผด. 02

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายจ านง  ภูเดช 
หมู่ท่ี 5 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 173 
เมตร  ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 

382,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนายสมหมาย  แปลง
สาร หมู่ท่ี 13 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 

382,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านตะเคียนทอง  หมู่ท่ี 6
 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

382,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

8

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



แบบ ผด. 02

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางพิมพิลาลัย   
ก าลังดี  หมู่ท่ี 12 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 

382,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางมาลี  จีนท า หมู่ท่ี
 10 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 190 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

430,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายแทน  ปัทมะเกตุ 
หมู่ท่ี 11 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

382,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านวังดาล  หมู่ท่ี 10 
ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 100 
เมตร   ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

218,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

9
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านวังปีรู หมู่ท่ี 8 ต าบล
วังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ 

382,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านวังสีทาถึงบ้านวังหวาย
 หมู่ท่ี 4 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาว 173 
เมตร ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

382,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสวนกมลโรจน์ หมู่ท่ี 2 
ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกว้าง 4 เมตร  ความยาว 173 
เมตร  ความหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 692 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพ

380,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้าน
วังดาล บริเวณบ้านนายบุญมาก  
นงค์พรมมา หมู่ท่ี 10 ต าบลวังดาล

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5 
เมตร  ความยาว 150 เมตร   สูง
เฉล่ีย 0.60 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าลอดถนน 

170,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

10
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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

12 โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ า
ส าหรับประปาหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 
ต าบลวังดาล

วางระบบท่อเมนประปา PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ช้ันคุณภาพ 
8.5 ระยะทางรวม 2,900 เมตร

493,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ า
ส าหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 
ต าบลวังดาล

วางระบบท่อเมนประปา PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 น้ิว ช้ันคุณภาพ 
8.5 ระยะทางรวม 1,600 เมตร 
และจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าหอยโข่งพร้อม
ติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

327,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง

14 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 14 ต าบลวังดาล

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 57 จุด

380,000 หมู่ท่ี 14 กองช่าง

15 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ท่ี 16 ต าบลวังดาล

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 10 จุด

66,700 หมู่ท่ี 16 กองช่าง

16 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15 ต าบลวังดาล

ติดต้ังไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน  21  จุด

140,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง

17 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 ต าบลวังดาล

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 57 จุด 

380,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

18 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟฟ้าถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน
หมู่ท่ี 1 ต าบลวังดาล

ติดต้ังไฟส่องสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 57 จุด 

380,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

11
โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ท่ี



แบบ ผด. 02

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

19 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านโนน
โพธ์ิ บ้านหนองตาสา หมู่ท่ี 9 ต าบล
วังดาล

380,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่าง
เก็บน้ าหนองโคลน หมู่ท่ี 10 ต าบล
วังดาล

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ า
หนองโคลนรายละเอียดดังน้ี
1.ขุดลอกวัชพืชโดยใช้รถขุดพร้อมขน
ย้ายออกนอกพ้ืนท่ี
2.ลงลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังท่ีเป็น
หลุมบ่อบริเวณอ่างเก็บน้ าหนองโคลน

200,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

21 โครงการวางรางระบายน้ ารูปตัวยู
พร้อมฝาปิด บริเวณบ้านนางเฉลา -
 บ้านนายเฉียบ หมู่ท่ี 15 ต าบล    
วังดาล

วางรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาบิด 
รายละเอียดดังน้ี
1.ติดต้ังรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อม
ฝาปิด ระยะทาง  100   เมตร
2. ซ่อมแซมปรับปรุงบ่อพักระบาย
น้ า บริเวณข้างเคียง และเช่ือมต่อ
ระบบระบายน้ าใหม่เข้ากับระบบ
ระบายน้ าเดิม

243,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง

12
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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

22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

100,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ

50,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 12 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

100,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

13
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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

26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 13 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 14 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ

100,000 หมู่ท่ี 14 กองช่าง

28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 15 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 15 กองช่าง

29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 16 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 16 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 16 กองช่าง

14
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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

30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 2 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

31 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 3 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

32 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 5 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

33 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

15
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
พ.ศ. 2565หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

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

34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

36 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 ต าบลวังดาล

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 ท่ีช ารุดภายในหมู่บ้าน
ระหว่างปีงบประมาณ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ียแต่งเรียบ 

50,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

37 โครงการปรับเกรดถนนภายในต าบล
วังดาล ต้ังแต่หมู่ท่ี 1 ถึงหมู่ท่ี 16 
ต าบลวังดาล

จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถบดถนน 
เพ่ือด าเนินการเกรดบดอัดซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล

200,000 หมู่ท่ี 1 - 
16

กองช่าง

7,961,700 - -

16

รวมโครงการในข้อบัญญัติฯ 37 โครงการ -

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02

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

38 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 
หมู่ท่ี 11 บ้านโคกก่อง ต าบลวังดาล
 ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร
น้ า องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
 อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี 11 บ้าน
โคกก่อง ต าบลวังดาล ตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ า

5,024,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต บ้านท่าเสา หมู่ท่ี 5 
ต าบลวังดาล จ านวน 2 ช่วง พ้ืนท่ี
รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตาราง
เมตร องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
ดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บ้านท่าเสา หมู่ท่ี 5 ต าบลวังดาล 
จ านวน 2 ช่วง พ้ืนท่ีรวมไม่น้อยกว่า 
12,900 ตารางเมตร

8,600,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

13,624,000 - -
21,585,700 - -

18

รวมท้ังส้ิน 39 โครงการ -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

รวม 2 โครงการ -

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02    

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 โครงการการปลูกป่าชุมชน ปลูก
หญ้าแฝก  ค่าจ้างท าแนวกันไฟ 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล

ปลูกป่าชุมชน ปลูกหญ้าแฝก  ค่าจ้างท าแนว
กันไฟ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
วังดาล

50,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

2 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน

การด าเนินโครงการรักษ์น้ า รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน  

50,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

100,000 - -

19

จ านวน 2 โครงการ -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว
    2.1 แผนงานการเกษตร



แบบ ผด. 02    



แบบ ผด. 02

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 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบล   
วังดาล

ด าเนินโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลวังดาล
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร       
ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานท่ี ค่าเอกสาร
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และจ าเป็นในการ
จัดฝึกอบรม    

120,000 อบต.วังดาล กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง    
เด็กเล็ก

ด าเนินโครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็ก
เล็ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง    

10,000 อบต.วังดาล กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการป้องกันอุบัติเหตุส าหรับ
เด็กและเยาวชนในต าบลวังดาล

ด าเนินการจัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุ
ส าหรับเด็กและเยาวชนในต าบลวังดาล 
(เด็กจมน้ า, เด็กติดในรถ) เป็นต้น    

50,000 อบต.วังดาล กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกล  
 ยาเสพติด

ฝึกอบรมตามโครงการเยาวชนยุคใหม่
ห่างไกลยาเสพติด ประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าจัด
สถานท่ี ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้อง และจ าเป็นในการจัด
ฝึกอบรม                      

100,000 อบต.วังดาล กอง
การศึกษาฯ

20
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
    3.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 0816.2/ว 
3924 ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564  ดังน้ี
      - ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  
จ านวน  7  แห่ง  จ านวน 83 คน อัตรา
คนละ 21 บาท จ านวน 245 วัน   
จ านวน  427,035 บาท ดังน้ี
          1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้าน
หนองจิก จ านวน 82,320  บาท
          2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองศรี
วิชัย จ านวน 82,320  บาท
          3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พรหม
สุวรรณ จ านวน 82,320  บาท
          4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
รัตนชมภู จ านวน  36,015 บาท
       5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
เกาะแดง จ านวน  66,885 บาท
          

661,925 ศพด.สังกัด 
อบต.วังดาล

กอง
การศึกษาฯ

21

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)



แบบ ผด. 02

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.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติ
การาม จ านวน 46,305  บาท
          7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
วังหวาย จ านวน  30,870  บาท
         - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล  จ านวน 7 แห่ง จ านวน  
83 คน  อัตราคนละ 1,700 บาท /ปี    
จ านวน  141,100 บาท
         -  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล  จ านวน 7แห่ง  
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564   ดังน้ี
           - ค่าหนังสือเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
จ านวน 7 แห่ง จ านวน 83 คน  อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี  จ านวน 16,600 บาท
     

22
พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564



แบบ ผด. 02

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

   - ค่าอุปกรณ์การเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล จ านวน 
7 แห่ง  จ านวน 83 คน  อัตราคนละ 
200 บาท/ปี จ านวน 16,600 บาท
   - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
จ านวน 7 แห่ง  จ านวน 83 คน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี จ านวน 24,900 บาท
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล วังดาล 
จ านวน 7 แห่ง  จ านวน 83 คน อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี จ านวน  35,690 บาท
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ

23
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน สพฐ. ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล

ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
และส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)
ท่ีต้ังอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล อัตราคนละ 7.37
 บาท จ านวน 260 วัน

1,254,300 ศพด. และ 
รร สพฐ. ใน
เขตต าบลวัง

ดาล

กอง
การศึกษาฯ

7 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนในเขตต าบลวังดาล

(1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองจิก 
จ านวน 373,800 บาท
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย
จ านวน 537,600 บาท
(3) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนวัดใหม่พรหม
สุวรรณ จ านวน 386,400 บาท
(4) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนวัดรัตนชมภู 
จ านวน 252,000 บาท
(5) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนวัดเกาะแดง  
จ านวน 252,000 บาท
(6) เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 
จ านวน 256,000 บาท

2,247,000  รร สพฐ. ใน
เขตต าบลวัง

ดาล

กอง
การศึกษาฯ

24
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02

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)  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนวัดวังหวาย 
จ านวน  189,000 บาท

4,443,225

25
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

-รวม 7 โครงการ



แบบ ผด. 02



แบบ ผด. 02



แบบ ผด. 02



แบบ ผด. 02



แบบ ผด. 02



 แบบ ผด. 02 

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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจาย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี

ด าเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจาย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

100,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

2 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 
ถึงหมู่ท่ี 16 หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
เพ่ือด าเนินโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท 
0808.2/ว 3842 ลงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2563

320,000 หมู่ท่ี 1 - 16
 ต าบลวังดาล

ส านักปลัด

26

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
    3.2 แผนงานสาธารณสุข



 แบบ ผด. 02 

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 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออกภายในต าบลวังดาล
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใน
ต าบลวังดาล

30,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

450,000 - -

27
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

รวม 3 โครงการ -

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ



 แบบ ผด. 02 



 แบบ ผด. 02 



แบบ ผด. 02 

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 โครงการจัดเวทีประชาคมและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

จัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

20,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ราษฎรในต าบลวังดาล

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในต าบลวังดาล 50,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

3 โครงการจังหวัดสะอาด การด าเนินการโครงการจังหวัดสะอาด 70,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

140,000 - -

28

รวม 3 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
    3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

-



แบบ ผด. 02 



 แบบ ผด. 02 

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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบลวังดาล

จัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลวังดาล และ
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ภายนอก (หน่วยราชการหรือเอกชนเป็น
ผู้จัดการแข่งขัน) 

120,000 ต าบลวังดาล กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

จัดงานประเพณีลอยกระทง   80,000 ต าบลวังดาล กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ  ประจ าปี 2564

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ   
   

100,000 ต าบลวังดาล กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ    100,000 ต าบลวังดาล กอง
การศึกษาฯ

400,000 - -

29

รวม 4 โครงการ -

    3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
    3.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)



 แบบ ผด. 02 



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 ค่าใช้จ่ายในการบริการท าลายและ
ก าจัดขยะมูลฝอย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าช าระหน้ีค่าธรรมเนียม
ก าจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลเมือง
หนองก่ี ตามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลเมืองหนองก่ีกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล

200,000 อบต.วังดาล กองช่าง

200,000 - -

30

รวม 1 โครงการ -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    4.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)





แบบ ผด. 02 

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 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนในสังกัดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล

80,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมทีมงานกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS)

ฝึกอบรมทีมงานกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล

50,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

130,000 - -
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จ านวน 2 โครงการ -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
    5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



แบบ ผด. 02 



แบบ ผด. 02 

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 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และประชาคมหมู่บ้าน 

350,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

2 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน

ด าเนินการเลือกต้ังส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน(กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่างและกรณีท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการ
เลือกต้ังใหม่)

500,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

850,000 - -

32
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
    5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

จ านวน 2 โครงการ -

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
ท่ี โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ



แบบ ผด. 02 

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 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและ
พัฒนารายได้

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
และพัฒนารายได้

300,000 ต าบลวังดาล กองคลัง

300,000 - -

33

จ านวน 1 โครงการ -

    5.2 แผนงานบริหารงานคลัง

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



แบบ ผด. 02 



แบบ ผด. 02 



 แบบ ผด. 02

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมี
ภูมิล าเนาในเขตต าบลวังดาล

11,094,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเงินเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการ
ท่ีมีภูมิล าเนาในเขตต าบลวังดาล

4,113,600 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ท่ีมี
ภูมิล าเนาในเขตต าบลวังดาล

36,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลวังดาล

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลวังดาล     

100,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถ่ิน

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถ่ิน

338,940 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

6 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ินโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย

604,376 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

7 สมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใน
ส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตน ตาม
หนังสือส่ังการ

150,000 ต าบลวังดาล ส านักปลัด

16,436,916 - -
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-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
    5.3 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

รวม 7 โครงการ



 แบบ ผด. 02



 แบบ ผด. 02

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 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110  กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 
2 ล้อ
 -แบบดับเบ้ิลแค็บ
(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแคบ 4 
ประตู
(3) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต

854,000 อบต.วังดาล ส านักปลัด

854,000

35

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
 5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

พ.ศ. 2565ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

รวม 1 โครงการ - -



 แบบ ผด. 02

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 ตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จ านวน  4 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,500 บาท       
 รายละเอียดดังน้ี
 1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

23,600 อบต.วังดาล กองคลัง

2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล * ราคา 22,000 บาท
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563

22,000 อบต.วังดาล กองคลัง
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 5.1 แผนงานบริหารงานคลัง
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
พ.ศ. 2565สถานท่ี

ด าเนินการ

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



 แบบ ผด. 02

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 คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) ราคา 
17,000 บาท 
          คุณลักษณะพ้ืนฐาน
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563

17,000 อบต.วังดาล กองคลัง

62,600 - -
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รวม 3 รายการ -

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



 แบบ ผด. 02

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 เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง เคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนัง จ านวน 1 
เคร่ือง
  รายละเอียดเป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563

25,300 อบต.วังดาล กองช่าง

25,300

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 รถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อม
ใบมีดดันดินหน้าและติดต้ัง
เคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง

รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 
ขนาด 40 แรงม้า จ านวน 1 คัน ราคา 
521,000 บาท
        รายละเอียดดังน้ี
        1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด
ขับเคล่ือน 4 ล้อ
        2) ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบาย
ความร้อนด้วยน้ ามีก าลังไม่น้อยกว่า 40 
แรงม้า ท่ีความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบ
ต่อนาที
     

1,000,000
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 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 - แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์ส านักงาน

รวม 1 โครงการ - -



 แบบ ผด. 02

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) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์และ
เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์
        4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอ
ลิก หรือ ไฮโดรสแตติค
        5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่
ในน้ ามัน
        6) แขนยกเคร่ืองมือแบบ 3 จุด
       -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2563
       -ติดต้ังใบมีดดันดินหน้า  จ านวน 1 ชุด
       -ติดต้ังเคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง จ านวน 
1 ชุด

1,000,000
1,941,900
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รวมท้ังส้ิน 6 โครงการ - -
รวม 1 โครงการ - -

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563



จัดท ำโดย

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังดำล
อ ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี

- คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังดำล
- คณะกรรมกำรสนับสนุนจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบลวังดำล
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