
ประ

อ

อําเ

แผ
ะจําป

องคกา

ภอเมอื

ผนกา
ปงบป

ารบริห

องนค

 

 

ารดาํ
ประม

 

 

 

 

หารสว

รปฐม

าเนิน
มาณ 

วนตําบ

ม จังห

 

นงาน
พ.ศ

บลวังต

วัดนค

น 
ศ. 256

ตะกู 

ครปฐม

64 

ม 



คํานํา 

  แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
จัดทําขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่จะดําเนินงานในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพ่ือประโยชน์ในการประสานและติดตามการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู หวังเป็นอย่างย่ิงว่า แผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ฉบับน้ี จะช่วยอํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้บริหาร หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานได้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/
กิจกรรม ที่จะดําเนินการในเขตพื้นที่ตําบลวังตะกู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดําเนนิงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู ได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานตาม
ขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ 
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มีแผนการดําเนินงานเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศใช้
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สวนท่ี 1 
 

บทนํา 



ส่วนที่ 1 
บทนํา 

1.1 บทนํา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากน้ีพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กร
รับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดทําขึ้นเพ่ือให้การกระจายอํานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่าน้ัน แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้
ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ย่ิงขึ้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกูได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา เป้าประสงค์ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วงระยะเวลา 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565)  และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําปี เน่ืองจากมีลักษณะเป็นการ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 
ปี  โดยดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ได้ให้ความหมายของแผนการดําเนินงาน และ
โครงการพัฒนาไว้ดังน้ี 

“แผนการดําเนินงาน” หมายความว่า แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน 

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 

ดังน้ันแผนการดําเนินงานจึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการ
ต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณน้ัน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ  รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ ในแผนการดําเนินงาน ก็เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น 



1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ซึ่งแผนการดําเนินงานน้ัน มีจุดมุ่งหมายของการจัดทํา ดังน้ี 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน เพ่ือให้แนวทางในการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

2.  แผนการดําเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากขึ้น 

1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 ข้อ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานให้ดําเนินการตามระเบียบน้ี โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27 แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน 

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 

 



จากระเบียบฯ ดังกล่าว ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

1. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
2. เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดําเนินงานจริง 
4. เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู 
5. เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังตะกู 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

รวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืนๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 
 

บัญชีโครงการ 



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 16.07 3,041,000 15.81 กองช่าง
     1.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.79 147,000 0.76 กองช่าง

รวม 10 17.86 3,188,000 16.57
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.79 65,000 0.34 สํานักงานปลัด
     2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.79 40,000 0.21 กองการศึกษาฯ
     2.3 แผนงานการเกษตร 3 5.35 95,000 0.49 สํานักงานปลัด

รวม 5 8.93 200,000 1.04
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.57 140,000 0.73 กองสาธารณสุขฯ
     3.2 แผนงานการเกษตร 1 1.79 10,000 0.05 สํานักงานปลัด

รวม 3 5.36 150,000 0.78

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 8.92 310,000 1.61 สํานักงานปลัด
     4.2 แผนงานสาธารณสุข 2 3.57 191,824 1.00 กองสาธารณสุขฯ
     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 5.36 50,000 0.26 สํานักงานปลัด
     4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1.79 50,000 0.26 กองการศึกษาฯ
     4.5 แผนงานงบกลาง 3 5.36 9,782,000 50.84 สํานักงานปลัด /

กองสาธารณสุขฯ
รวม 14 25.00 10,383,824 53.97

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.1 แผนงานการศึกษา 12 21.43 3,562,693 18.52 กองการศึกษาฯ
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 7.14 410,000 2.13 กองการศึกษาฯ

รวม 16 28.57 3,972,693 20.65

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
  หน่วยงาน  
รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 10.70 795,900 4.13 สํานักงานปลัด / กองคลัง
     6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.79 50,000 0.26 สํานักงานปลัด
     6.3 แผนงานงบกลาง 1 1.79 500,000 2.60 สํานักงานปลัด

รวม 8 14.28 1,345,900 6.99

รวมทั้งสิ้น 56 100.00 19,240,417 100.00

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด.01



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงอาคาร ดําเนินการปรับปรุงอาคารโรงสูบ 120,000 ระบบประปาผิวดิน กองช่าง
โรงสูบน้ําดิบกรม น้ําดิบกรมโยธาธิการฯ ขนาดกว้าง อบต.วังตะกู
โยธาธิการฯ หมู่ที่ 8 3 เมตร ยาว 4 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. เป็นห้องน้ํา 
ห้องส้วม

2 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 94,000 ซอยข้างบ้านนาย กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 35 นที ช่อฉาย หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม. พร้อม
งานวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40
เมตร ยาว 35 เมตร มีบ่อพักทุก
ระยะ 10 เมตร จํานวน 3 บ่อ

แบบ ผด.02

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ที่



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 452,000 ซอยเฮ้าส์เจริญ กองช่าง
 ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร โภชนา หมู่ที่ 2

ผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า
450 ตร.ม. พร้อมงานวางท่อระบาย
น้ํา ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร ยาว 100
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ
10 เมตร มีบ่อพักจํานวน 9 บ่อ ,
รางวีระบายน้ํา ค.ส.ล. และท่อลอด
ถนน ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร จํานวน 
2 ช่วง พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จํานวน 
2 บ่อ

4 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 497,000 เริ่มบริเวณข้างบ้าน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 195 นายประยงค์  
หมู่ที่ 4 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อุ่นหมั่นกิจ

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว ถึงสุดเขต หมู่ที่ 4
จราจรไม่น้อยกว่า 975  ตร.ม.

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการที่



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนน ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 497,000 เริ่มต่อจากถนน กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 195 ค.ส.ล. เดิม 
หมู่ที่ 8 เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 8

หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจร ไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม.

6 โครงการวางท่อระบายน้ํา ดําเนินการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 99,000 เริ่มจากศูนย์สาธิตฯ กองช่าง
ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร Ø 0.60 เมตร ยาว 33 เมตร มี (ที่กดน้ํา หมู่ที่ 2) 
หมู่ที่ 2 บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จํานวน ลงสู่คลองเจดีย์บูชา

 3 บ่อ
7 โครงการวางท่อระบายน้ํา ดําเนินการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 494,000 เริ่มจากคลองบ่อด่าน กองช่าง

ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร Ø 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร มี ถึงบริเวณที่ดินคุณ
หมู่ที่ 3 บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จํานวน เว้ง ช่อฉาย หมู่ที่ 3

18 บ่อ
8 โครงการวางท่อระบายน้ํา ดําเนินการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 294,000 เริ่มจากข้างสนาม กองช่าง

ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร Ø 0.40 เมตร ยาว 184 เมตร มี กีฬาหน้า อบต.
หมู่ที่ 4 บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จํานวน วังตะกู (ป้อมตํารวจ)

18 บ่อ ถึงท่อระบายน้ําเดิม
หมู่ที่ 4

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการวางท่อระบายน้ํา ดําเนินการวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 494,000 เริ่มจากท่อระบาย กองช่าง
ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร Ø 0.60 เมตร ยาว 180 เมตร มี น้ําเดิมเลียบถนน
หมู่ที่ 5, 6 บ่อพักทุกระยะ 10 เมตร จาํนวน ภูศรี ถึงบริเวณที่ดิน

18 บ่อ คุณม่งเส็ง ถิระโสภี 
หมู่ที่ 5,6

รวม 9 3,041,000

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการวางท่อเมนประปา ดําเนินการวางท่อเมนประปา 147,000 เริ่มจากท่อเมน กองช่าง
หมู่ที่ 4, 5 HDPE.PN 10 ขนาด Ø 63 ม.ม. ประปาเดิม บริเวณ

(2 นิ้ว) ความยาว 490 เมตร ข้างสะพานเทิด-
พร้อมอุปกรณ์ (เชื่อมด้วยเครื่องเชื่อม พระเกียรติ ถึงบริเวณ
ความร้อน) หน้าที่ดิน ร.ต.ท.

สิทธินนท์ ปฐมมีโชค
หมู่ที่ 4, 5

รวม 1 147,000

โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ
     1.2 แผนงานการพาณิชย์

ที่



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมอาชีพให้
กับประชาชน (กลุ่มสตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้
น้อย ผู้ด้อยโอกาส และ
ประชาชนที่สนใจ)

1) โครงการส่งเสริมอาชีพ ดําเนินการอบรมส่งเสริมอาชีพ 45,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
สตรีตําบลวังตะกู สตรีตําบลวังตะกู โดยให้ความรู้ด้าน บริหารส่วนตําบล ปลัด

อาชีพตามความถนัด ตามความ วังตะกู
ต้องการของคนในชุมชน เพิ่มทักษะ
การประกอบอาชีพ บํารุงและ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
กลุ่มสตรี และประชาชน

ที่

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2) โครงการอบรมอาชีพ ดําเนินการอบรมอาชีพเกี่ยวกับการ 20,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ความรู้แก่ บริหารส่วนตําบล ปลัด

ประชาชนที่สนใจ เพื่อให้ประชาชน วังตะกู
มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

รวม 1 65,000

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมและ ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนา 40,000 ภายในตําบลวังตะกู กอง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน การท่องเที่ยวในชุมชน โดยเสริม การศึกษา
ชุมชน สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ ศาสนา และ

ท่องเที่ยวในชุมชน ศึกษา สํารวจ วัฒนธรรม
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และสร้าง
โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

รวม 1 40,000

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตร
1) โครงการอบรม ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ตรวจวิเคราะห์ดินในพื้นที่ เกษตรกร และประชาชน ให้มีความรู้ บริหารส่วนตําบล ปลัด
การเกษตร ในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์ดิน วังตะกู

ในพื้นที่การเกษตร สามารถวเิคราะห์
และแก้ปัญหาสภาพดินในพื้นที่ลด
ต้นทุนการผลิตพืช มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพเกษตร

2) โครงการส่งเสริมการ ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ใช้และการผลิตสาร เกษตรกร และประชาชน ให้มีความรู้ บริหารส่วนตําบล ปลัด
ชีวอินทรีย์ ในเรื่องการใช้สารชีวอินทรีย์ทดแทน วังตะกู

สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช
ลดต้นทุนการผลิตพืช เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     2.3 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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) โครงการพัฒนาบริหาร ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
จัดการและถ่ายทอด เกษตรกร และประชาชน ให้มีความรู้ บริหารส่วนตําบล ปลัด
ความรู้ทางการเกษตร เรื่องเทคโนโลยีการเกษตร การเพิ่ม วังตะกู

ผลผลิตพืช เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น และส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชน

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 15,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่ บริหารส่วนตําบล ปลัด
การเกษตร สนใจ เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ วังตะกู

ทางการเกษตร เพื่อให้มีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ และมีรายได้
เลี้ยงตนเองและครอบครัว

3 โครงการร่วมตามแนวคิด ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 50,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจใน บริหารส่วนตําบล ปลัด

การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ วังตะกู
พอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น

รวม 3 95,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดําเนินการรณรงค์ และประชา- 90,000 คลองเจดีย์บูชา กอง
พัฒนาคลองเจดีย์บูชา สัมพันธ์ให้ความรู้ และปลูกจิต คลองวังตะกู และ สาธารณสุข
และคลองวังตะกู สํานึกให้กับประชาชน ให้มีส่วน คลองสาขา ในพื้นที่ และ

ร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ตําบลวังตะกู สิ่งแวดล้อม
คลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกู
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพ
คลองเจดีย์บูชา และคลองสาขา ให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล
และให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ใน
การร่วมอนุรักษ์ รักษาฟื้นฟู

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กจิกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการพัฒนา ดําเนินการรณรงค์ และประชา- 50,000 หมู่ที่ 1 - 8 กอง
การจัดการขยะมูลฝอย สัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัด ตําบลวังตะกู สาธารณสุข
“ธนาคารขยะชุมชน” การขยะมูลฝอย เพื่อเพิ่มประสิทธิ- และ
ตําบลวังตะกู ภาพในการบริหารจัดการขยะ สิ่งแวดล้อม

มูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณเพื่อ
การจัดการขยะมูลฝอย และการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ขยายผลสู่การสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ
บูรณาการความร่วมมือในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

รวม 2 140,000

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม ดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 10,000 ภายในตําบลวังตะกู สํานักงาน
พระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ อาสาปลูกป่า ปลัด

เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตรยิ์ และสร้างจิตสํานึก
ของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากร-
ธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในตําบล

รวม 1 10,000

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     3.2 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมและ ดําเนินการจัดฝึกอบรม สมาชิก 30,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ทบทวนอาสาสมัคร อปพร. ใหม่ และฝึกทบทวนให้กับ บริหารส่วนตําบล ปลัด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิก อปพร. ที่ได้รับการฝึกมา วังตะกู
(อปพร.) แล้ว เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ

2 โครงการฝึกอบรมการ ดําเนินการจัดฝึกอบรมการป้องกัน 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย ให้กับพนักงาน บริหารส่วนตําบล ปลัด

ส่วนตําบล พนักงานจ้าง และ วังตะกู
สมาชิกสภา อบต. เพื่อเตรียมความ
พร้อม และเสริมสร้างทักษะความรู้
ให้เกิดความชํานาญ และทราบถึง
วิธีการดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย

     รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

     4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการระวังป้องกันและ 1. ดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย 10,000 ภายในตําบลวังตะกู สํานักงาน
ลดอุบัติเหตุทางถนน แห่งรัฐ ในการระวังป้องกันและลด ปลัด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ อํานวยความสะดวกแก่
ผู้สัญจรไปมา โดยบูรณาการร่วม
กับหน่วยงานอื่นๆ ตามเหมาะสม
2. สนับสนุนการดําเนินการตรวจหา
สารเสพติด ตรวจจับปริมาณ
แอลกอฮอล์สําหรับผู้ขับขี่
ยานพาหนะ
3. ดําเนินการจัดทําป้ายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุ ฯลฯ

4 โครงการฝึกอบรมจิตอาสา ดําเนินการจัดฝึกอบรมให้กับ 200,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ภัยพิบัติประจําองค์การ จิตอาสาฯ ใหม่ และฝึกทบทวนให้กับ บริหารส่วนตําบล ปลัด
บริหารส่วนตําบลวังตะกู จิตอาสาฯ ที่ได้รับการฝึกมาแล้ว วังตะกู

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติงาน
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ 
ตามความจําเป็น

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการติดตั้งเครื่องรับส่ง ดําเนินการติดตั้งเครื่องรับส่ง 60,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
สัญญาณวิทยุ สัญญาณวิทยุ ระบบ VHF/FM บริหารส่วนตําบล ปลัด

ชนิดประจําที่ ขนาด 40 วัตต์ วังตะกู
จํานวน 1 เครื่อง พร้อม
เสาแผงอากาศของเครื่องส่ง
พร้อมขาจับ

รวม 5 310,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ดําเนินการสํารวจประชากรสุนัข / 31,824 หมู่ที่ 1 - 8 กอง
คนปลอดภัยจากโรค แมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตําบลวังตะกู สาธารณสุข
พิษสุนัขบ้า (ค่าสํารวจตัวละ 6 บาท) และจัดซื้อ และ

วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อ สิ่งแวดล้อม
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(ตัวละ 30 บาท)

2 โครงการพระราชดําริ ดําเนินการอุดหนุนงบประมาณ 160,000 หมู่ที่ 1 - 8 กอง
ด้านสาธารณสุข สําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง ตําบลวังตะกู สาธารณสุข

โครงการพระราชดําริด้าน และ
สาธารณสุข โดยดําเนินการกิจกรรม สิ่งแวดล้อม
แก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในหมู่บ้าน
จํานวน 8 หมู่บ้านๆ ละ 20,000
บาท

รวม 2 191,824

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

     4.2 แผนงานสาธารณสุข



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมกิจกรรม ดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ด้านการพัฒนาสตรีและ กลุ่มสตรี และประชาชนที่สนใจ บริหารส่วนตําบล ปลัด
ครอบครัว เพื่อต้องการให้สตรีมีภาวะผู้นํา วังตะกู

และพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ ให้
ความรู้แก่ครอบครัวในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาครอบครัว เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

2 โครงการป้องกันและแก้ไข 1. ดําเนินการจัดโครงการป้องกัน 20,000 ภายในตําบลวังตะกู, สํานักงาน
ปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย สถานศึกษาในพื้นที่ ปลัด

บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ ตําบลวังตะกู
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น 
เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
2. ดําเนินกิจกรรมบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติด / ผู้เสพยาเสพติด
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน

โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
     4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมอาชีพ ดําเนินการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้สูง 20,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ผู้สูงอายุ อายุตําบลวังตะกู โดยให้ความรู้ด้าน บริหารส่วนตําบล ปลัด

อาชีพตามความถนัด ตามความ วังตะกู
ต้องการของคนในชุมชน เพิ่มทักษะ
การประกอบอาชีพ สามารถพัฒนา
ฝีมือแรงงานรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) เพื่อให้มี
รายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต
และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการดํารงชีวิต

รวม 3 50,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการแข่งขันกีฬาและ ดําเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 50,000 สนามฟุตบอล กอง
นันทนาการสําหรับ และนันทนาการ ระดับหมู่บ้าน หน้าที่ทําการองค์การ การศึกษา
ประชาชน เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัย ทั้ง บริหารส่วนตําบล ศาสนา และ

ทางร่างกายและจิตใจ ป้องกัน วังตะกู วัฒนธรรม
ปัญหายาเสพติด การปฎิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

รวม 1 50,000

     4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนงบ ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ 8,151,600 องค์การบริหาร สํานักงาน
ประมาณเพื่อการยังชีพ ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ ส่วนตําบลวังตะกู ปลัด
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โรคเอดส์ (ได้รับแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ)

ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ 1,298,400 องค์การบริหาร สํานักงาน
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ที่มีสิทธิ ส่วนตําบลวังตะกู ปลัด
จะได้รับเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง (800 บาท/คน/เดือน)

ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ 12,000 องค์การบริหาร สํานักงาน
ผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิจะได้รับ ส่วนตําบลวังตะกู ปลัด
เบี้ยยังชีพ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(500 บาท/คน/เดือน)

     4.5 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ดําเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ 50,000 ภายในตําบลวังตะกู สํานักงาน
จราจร จราจร ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ ปลัด

โดยตรง  เช่น  การทาสีตีเส้น
สัญญาณไฟจราจร  สามเหลี่ยม-
หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้ง-
จราจร  กระบองไฟจราจร
กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร
เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร
ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น

3 โครงการสนับสนุนงบ ดําเนินการสนับสนุนงบประมาณ 270,000 องค์การบริหาร กอง
ประมาณสมทบกองทุน สมทบให้กับกองทุนหลักประกัน ส่วนตําบลวังตะกู สาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพ สุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล วังตะกู (ตามเกณฑ์การสมทบจาก สิ่งแวดล้อม
วังตะกู (สปสช.) สปสช.) เพื่อการดูแลสุขภาพของ

ประชาชนในหมู่บ้านให้มีสุขภาพ
ดีถ้วนหน้า โดยจ่ายเป็นค่าดําเนิน
กิจกรรมโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา
พยาบาลปฐมภูมิ และการฟื้นฟูสภาพ

รวม 3 9,782,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอาหารกลางวัน ดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนสําหรับ 372,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้ ในสังกัด อบต.วังตะกู การศึกษา

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศาสนา และ
ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน/วัน วัฒนธรรม
จํานวน 245 วัน

2 โครงการอุดหนุนค่าอาหาร ดําเนินการอุดหนุนค่าอาหาร 1,600,000 โรงเรียนวัดวังตะกู กอง
กลางวันโรงเรียนวัดวังตะกู กลางวัน ให้เด็กอนุบาล และเด็ก การศึกษา

ป.1 - ป.6  โรงเรียนวัดวังตะกู ศาสนา และ
ในอัตรามื้อละ 20 บาท/คน/วัน วัฒนธรรม
จํานวน 200 วัน

3 ค่าจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ 129,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
(รายหัว) เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วังตะกู การศึกษา

ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี ศาสนา และ
วัฒนธรรม

     5.1 แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ ดําเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ 51,980 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ศึกษา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.วังตะกู การศึกษา

ดังนี้ ศาสนา และ
  1) ค่าหนังสือเรียน วัฒนธรรม
     อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
  2) ค่าอุปกรณ์การเรียน
     อัตราคนละ 200 บาท/ปี
  3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
     อัตราคนละ 300 บาท/ปี
  4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     อัตราคนละ 430 บาท/ปี

5 โครงการจัดซื้ออาหาร ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 912,113 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
เสริม (นม) ศูนย์พัฒนา ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา วัดวังตะกู หมู่ที่ 2, 4 การศึกษา
เด็กเล็ก เด็กเล็กวัดวังตะกู จํานวน 260 วัน ศาสนา และ

วัฒนธรรม
โครงการจัดซื้ออาหาร ดําเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดวังตะกู
เสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
วัดวังตะกู วัดวังตะกู จํานวน 260 วัน

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมเชิง ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 20,000 ที่ทําการองค์การ กอง
ปฏิบัติการ “การเสริมสร้าง เพื่อให้เยาวชนกล้าแสดงออก มี บริหารส่วนตําบล การศึกษา
บุคลิกภาพและคุณลักษณะ บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา ผู้ตามที่ดี วังตะกู ศาสนา และ
ความเป็นผู้นํา” วัฒนธรรม

7 โครงการพัฒนาสุนทรีภาพ ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้เยาวชน 15,000 ที่ทําการองค์การ กอง
ด้านศิลปะ ได้ใช้จินตนาการและความคิด บริหารส่วนตําบล การศึกษา

สร้างสรรค์ด้านศิลปะ และใช้เวลา วังตะกู ศาสนา และ
ว่างให้เกิดประโยชน์ วัฒนธรรม

8 โครงการชุมชนรักการอ่าน ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝัง 10,000 ที่ทําการองค์การ กอง
ส่งเสริมนิสัยการรักการอ่าน บริหารส่วนตําบล การศึกษา
ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน วังตะกู ศาสนา และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต วัฒนธรรม

9 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะ 46,000 ที่ทําการองค์การ กอง
เด็กและเยาวชน สู่ยุค ชีวิตเด็กและเยาวชน สู่ยุคไทยแลนด์ บริหารส่วนตําบล การศึกษา
ไทยแลนด์ 4.0 4.0 เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและ วังตะกู ศาสนา และ

เยาวชน ได้พัฒนาตนเองทั้งด้าน วัฒนธรรม
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา การมีส่วนร่วม
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการส่งเสริมการเรียน ดําเนินการจัดโครงการส่งเสริม 30,000 ที่ทําการองค์การ กอง
การสอนภาษาจีน การเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อ บริหารส่วนตําบล การศึกษา

พัฒนา เพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร วังตะกู ศาสนา และ
ด้านภาษาจีน ให้กับบุคลากร เด็ก วัฒนธรรม
เยาวชน ประชาชน และผู้ขาด
โอกาสทางการศึกษา ให้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันและการทํางานได้

11 โครงการก่อสร้างปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคาร 200,000 บริเวณอาคาร กอง
ต่อเติมอาคารสถานที่ สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ 2 ศาสนา และ

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร วัฒนธรรม
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตร.ม.

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการติดตั้งเหล็กดัด ดําเนินการติดตั้งเหล็กดัดครอบ 176,000 อาคารศูนย์พัฒนา กอง
ครอบหน้าต่างอาคาร หน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก หมู่ที่ 2 การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    - เหล็กดัดครอบหน้าต่าง และ หมู่ที่ 4 ศาสนา และ

ขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 1.20 เมตร วัฒนธรรม
จํานวน 8 บาน
   - เหล็กดัดครอบหน้าต่าง
ขนาดกว้าง 2.90 ม. สูง 1.20 เมตร
จํานวน 36 บาน

รวม 12 3,562,693

แบบ ผด.02

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม
สืบสาน กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และ
วันสําคัญของชาติ
1) โครงการจัดงานวันเฉลิม ดําเนินการจัดงานวันเฉลิม 100,000 ที่ทําการองค์การ กอง
พระชนมพรรษาพระบาท พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ บริหารส่วนตําบล การศึกษา
สมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วังตะกู ศาสนา และ
รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม ประจําปี 2564 วัฒนธรรม

โดยจัดกิจกรรมถวายพระพร และ
กิจกรรมอื่นๆ

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2) โครงการจัดงานวันเฉลิม ดําเนินการจัดงานวันเฉลิม 40,000 ที่ทําการองค์การ กอง
พระชนมพรรษา พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ บริหารส่วนตําบล การศึกษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี วังตะกู ศาสนา และ
พัชรสุธาพิมลลักษณ โดยจัดกิจกรรมถวายพระพร และ วัฒนธรรม
พระบรมราชินี กิจกรรมอื่นๆ

3) โครงการจัดงานวันแม่ ดําเนินการจัดงานวันเฉลิม 20,000 วัดวังตะกู กอง
แห่งชาติ พระชนมพรรษาสมเด็จ การศึกษา

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ศาสนา และ
12 สิงหาคม ประจําปี 2564 วัฒนธรรม
โดยจัดกิจกรรมถวายพระพร และ
กิจกรรมอื่นๆ

4) โครงการจัดงานวันพ่อ ดําเนินการจัดกิจกรรมวันพ่อ 20,000 วัดวังตะกู กอง
แห่งชาติ แห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมที่เป็น การศึกษา

การปลูกฝังจิตสํานึกให้ประชาชน ศาสนา และ
รักท้องถิ่น รักบ้านเกิดของตนเอง วัฒนธรรม
และแสดงออกซึ่งความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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) โครงการสืบสาน ดําเนินการจัดโครงการสืบสาน 40,000 วัดวังตะกู กอง
ประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูง ประเพณีรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ โดย การศึกษา
อายุ จัดกิจกรรมพิธีทางศาสนา การ ศาสนา และ

รดน้ําดําหัวขอพร การประกวด วัฒนธรรม
กิจกรรมกีฬา ประเพณีกิจกรรม
การรื่นเริง ฯลฯ โดยดําเนินการ
ร่วมกับวัดวังตะกู สถานศึกษา 
สภาวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนา
ครอบครัวตําบล

6) โครงการสืบสาน ดําเนินการจัดโครงการสืบสาน 80,000 วัดวังตะกู กอง
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง โดย การศึกษา

ดําเนินการร่วมกับวัดวังตะกู  ศาสนา และ
สถานศึกษา และ สภาวัฒนธรรม วัฒนธรรม

2 โครงการส่งเสริมทักษะ ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรม 50,000 สนามกีฬา กอง
ทางการกีฬาและการ เชิงปฏิบัติการให้เด็ก เยาวชน หน้าที่ทําการองค์การ การศึกษา
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ประชาชนผู้สนใจ ให้มีทักษะที่ บริหารส่วนตําบล ศาสนา และ

ถูกต้องในการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนา วังตะกู วัฒนธรรม
สุขภาพพลานามัย ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสืบสาน ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรม 30,000 ที่ทําการองค์การ กอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เชิงปฏิบัติการให้เด็ก เยาวชน บริหารส่วนตําบล การศึกษา

ประชาชนผู้สนใจ ให้มีจิตสํานึก วังตะกู ศาสนา และ
ตระหนักถึงความสําคัญของ วัฒนธรรม
ภูมปิัญญาท้องถิ่น และเป็นการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
รุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหายไป

4 โครงการครอบครัว ดําเนินการจัดกิจกรรมอบรม 30,000 ที่ทําการองค์การ กอง
คุณธรรมพาลูกจูงหลาน เชิงปฏิบัติการให้เด็ก เยาวชน บริหารส่วนตําบล การศึกษา
เข้าวัด ประชาชน เกิดความรัก ความเข้าใจ วังตะกู / วัดวังตะกู ศาสนา และ

ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและ วัฒนธรรม
ชุมชน ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน 
สมาชิกในครอบครัวมีจิตใจดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรม

รวม 4 410,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสถานที่ทํางาน ดําเนินการจัดโครงการสถานที่ 10,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
น่าอยู่ น่าทํางาน ทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน (Happy บริหารส่วนตําบล ปลัด
(Happy and Healthy and Healthy Workplace) เพื่อ วังตะกู
Workplace) สุขภาพและความปลอดภัยของ

ผู้ปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศที่ดี 
เกิดความรัก ความสามัคคี ในการ
ทํางานเป็นทีม ให้กับพนักงาน
และลูกจ้าง

2 โครงการกิจกรรม 5ส. ดําเนินการจัดโครงการกิจกรรม 5ส. 5,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร บริหารส่วนตําบล ปลัด
บริหารงาน งานองค์กร และเสริมสร้างวินัยการ วังตะกู

ทํางานที่ดีให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และลูกจ้าง

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมการ ดําเนินการจัดอบรมการปฏิบัติงาน 5,000 ที่ทําการองค์การ สํานักงาน
ปฏิบัติงานตามแนวทาง ตามแนวทางพระราชดํารัส และ บริหารส่วนตําบล ปลัด
พระราชดํารัส กิจกรรมการปกป้องสถาบันสําคัญ วังตะกู

ของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่ง
ความเป็นชาติและความสามัคคี 
เพื่อปลูกจิตสํานักให้กับพนักงาน 
ลูกจ้าง และประชาชนผู้ที่สนใจ
น้อมนําพระราชดํารัสมาเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน

4 โครงการต่อเติมหลังคา ดําเนินการต่อเติมหลังคากันสาด 43,700 อาคารอเนกประสงค์ สํานักงาน
กันสาดอาคาร อาคารอเนกประสงค์ (อาคารพระราช- ปลัด
อเนกประสงค์ (อาคาร (อาคารพระราชคุณาภรณ์ (ชุณห์)) คุณาภรณ์ (ชุณห์))
พระราชคุณาภรณ์ (ชุณห์)) บริเวณด้านหน้า ขนาดกว้าง 2.5 บริเวณข้างที่ทําการ 

เมตร ยาว 7 เมตร หรือมีพื้นที่ อบต.วังตะกู
ไม่น้อยกว่า 17.50 ตร.ม.

5 โครงการปรับปรุงแผนที่ จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษี 300,000 กองคลัง กองคลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนทรัพย์สิน ด้วยระบบ อบต.วังตะกู
ด้วยระบบสารสนเทศ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
ทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการติดตั้งระบบ ดําเนินการติดตั้งระบบกระจายเสียง 432,200 หมู่ที่ 1  จํานวน  สํานักงาน
กระจายเสียงทางไกล ทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สาย 1 แห่ง ปลัด
อัตโนมัติชนิดไร้สาย เฉพาะชุดภาครับสัญญาณ (ลูกข่าย) หมู่ที่ 6  จํานวน 
เฉพาะชุดภาครบัสัญญาณ จํานวน 6 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 1 แห่ง 
(ลูกข่าย) 1) ชุดเครื่องรับ UHF 420.200 MHz หมู่ที่ 8  จํานวน

มีซีลยางกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์  4 แห่ง
จํานวน 6 ชุด
2) เสาอากาศภาครับ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 E  พร้อมสายอากาศ 
RG-58 จํานวน 6 ชุด
3) ลําโพงฮอร์น กําลังขับไม่น้อยกว่า
150 วัตต์ (4 ตัว/ชุด) จํานวน 6 ชุด
4) แผ่นวัสดุ รองรับสําหรับแขวน
อุปกรณ์ต่างๆ จํานวน 6 ชุด
5) อุปกรณ์เบรกเกอร์ สายไฟ  
และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ 6 ชุด
6) มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์ 6 ชุด
7) เสาคอนกรีตอัดแรง (เสาไฟฟ้า)
สูง 14 เมตร 6 ชุด

รวม 6 795,900

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดเวทีประชาคม ดําเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 50,000 หมู่ที่ 1 - 8 สํานักงาน
หมู่บ้าน/ตําบล / ตําบล โดยการจัดประชุมเชิง ตําบลวังตะกู ปลัด

ปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทาํ
แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
การพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้ให้
กับผู้นําชุมชน และการสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชน  และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมา
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวม 1 50,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
     6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 การจัดทําประมาณการ ดําเนินการตั้งงบประมาณเพื่อ 500,000 องค์การบริหาร สํานักงาน
ประเภทเงินสํารองจ่าย จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ส่วนตําบลวังตะกู ปลัด
และ ประเภทเงินสมทบ ประชาชนในกรณีฉุกเฉินที่มี
กองทุนบําเหน็จบํานาญ สาธารณภัยเกิดขึ้น หรอืบรรเทา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ความเดือดร้อนของประชาชน
(กบท.)
  

  
     
     
    

รวม 1 500,000

ที่ โครงการ      รายละเอียดของกิจกรรมที่     
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
     6.3 แผนงานงบกลาง



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 141,000 อาคาร สํานักงาน
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด อเนกประสงค์ ปลัด
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 36,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง (พระราชคุณาภรณ์
จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 47,000 บาท (ชุณห์))

โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติดตั้ง
3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) เครื่องปรับอากาศทุกชุดจะต้องเป็น
ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2562

2 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 28,600 ห้องสํานักงานปลัด สํานักงาน
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด (ส่วนต่อเติมใหม่) ปลัด
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 18,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติดตั้ง
3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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) เครื่องปรับอากาศทุกชุดจะต้องเป็น
ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
และต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2562

3 พัดลมติดผนัง พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 2,000 บริเวณโถงใต้บันได สํานักงาน
จํานวน 1 ตัว จํานวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ ปลัด

1) พัดลมติดผนัง ใบพัดขนาด 18 นิ้ว
2) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
3) ปรับส่ายซ้าย-ขวา และบังคับหยุด
ได้

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 พัดลมอุตสาหกรรม พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 4 ตัว 10,400 สํานักงานปลัด สํานักงาน
จํานวน 4 ตัว ตัวละ 2,600 บาท รายละเอียดดังนี้ อบต.วังตะกู ปลัด

1) พัดลดอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น 
สามขา ใบพัดขนาด 25 นิ้ว
2) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
3) ปรับส่ายซ้าย-ขวา และบังคับหยุด
ได้

5 โต๊ะทํางาน ระดับ โต๊ะทํางาน ระดับปฏิบัติงาน - ชํานาญ 4,900 กองคลัง กองคลัง
ปฏิบัติงาน - ชํานาญงาน / งาน / ปฏิบัติการ - ชํานาญการ  อบต.วังตะกู
ปฏิบัติการ-ชํานาญการ จํานวน 1 ตัว
จํานวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้

1) ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี กันน้ํา และ
รอยขีดขว่น 
2) มีลิ้นชัก 2 ฝั่ง
3) ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x
สูง) 150 x 75 x 75 ซม. 

รวม 5      186,900

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 20,000 กองการศึกษา กอง
จํานวน 4 หลัง ไม่ต่ํากว่า 90 (กว้าง) x 45 (ลึก) x ศาสนา และ การศึกษา

185 (สูง) เซนติเมตร จํานวน 4 หลัง วัฒนธรรม / ศาสนา และ
หลังละ 5,000 บาท ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก วัฒนธรรม

อบต.วังตะกู

รวม 1 20,000

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
     1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 28,600 กองสาธารณสุข กอง
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด และสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 18,000 บีทียู  จํานวน 1 เครื่อง (ส่วนต่อเติมใหม่) และ
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้ สิ่งแวดล้อม

1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติดตั้ง
3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) เครื่องปรับอากาศทุกชุดจะต้องเป็น
ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
และต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

     1.3 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2562

รวม 1 28,600

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 57,200 กองช่าง กองช่าง
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด อบต.วังตะกู
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 18,000 บีทียู  จํานวน 2 เครื่อง
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 28,600 บาท

โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่า
ติดตั้ง
3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) เครื่องปรับอากาศทุกชุดจะต้องเป็น
ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

     1.4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

และต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่
ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2562

รวม 1 57,200

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ HF/FM 60,000 สํานักงานปลัด สํานักงาน
HF/FM จํานวน 5 เครื่อง ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง อบต.วังตะกู ปลัด

เครื่องละ 12,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
1) ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย
ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ 1 
ก้อน เสายาง เหล็กพับ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2562

รวม 1 60,000

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
     2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เครื่องมัลติมีเดีย เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 30,300 สํานักงานปลัด สํานักงาน
โปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens อบต.วังตะกู ปลัด
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว 
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ XGA เป็นระดับความ
ละเอียดของภาพที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดค่าความ
ส่องสว่างขั้นต่ํา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2562

แบบ ผด.02/1

     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู
3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 24,300 ห้องประชุม สํานักงาน
ไฟฟ้า จํานวน 1 จอ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว อบต.วังตะกู ปลัด

จํานวน 1 จอ รายละเอียดดังนี้
1) ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว หรือ
96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว
หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10 ฟุต
หรือ 9 x 9 ฟุต
2) จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอ
ขึ้น ลง หยุดด้วยสวิตซ์ หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลล์ 
50 เฮิรตซ์
หมายเหตุ : ขนาดที่กําหนดเป็นขนาด
ของเส้นทแยงมุม (ค่าโดยประมาณ)
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ฉบับเดือนธันวาคม 2562

รวม 2 54,600

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

ที่



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ตู้ทําน้ําร้อนน้ําเย็น ทําน้ําร้อนน้ําเย็น แบบตั้งพื้น 8,000 บริเวณโถงหน้า สํานักงาน
แบบตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ ห้องจัดเก็บรายได้ ปลัด
จํานวน 1 เครื่อง 1) สามารถทําน้ําร้อนและน้ําเย็นได้

2) โครงสร้างตู้ทําด้วยสแตนเลส
3) ใช้งานกับถังน้ําแบบคว่ํา

รวม 1 8,000

     4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

4. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 หัวฉีดน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน 1 อัน 12,000 ใช้งานกับรถ สํานักงาน
รายละเอียดดังนี้ บรรทุกน้ํา ปลัด
1) หัวฉีดน้ําดับเพลิง สามารถใช้ฉีดน้ํา อเนกประสงค์
เป็นลําหรือปรับฉีดเป็นฝอย
2) เป็นแบบชนิดเกลียว ทําด้วย
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาด 2.5 นิ้ว

2 ข้อต่อรับน้ําหัวดับเพลิง ข้อต่อรับน้ําหัวดับเพลิง จํานวน 1 ชุด 8,000 ใช้งานกับรถ สํานักงาน
รายละเอียดดังนี้ บรรทุกน้ํา ปลัด
1) ข้อต่อรับน้ําหัวดับเพลิง ทําด้วย อเนกประสงค์
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ขนาด 4 นิ้ว 
ลง 3 นิ้ว
2) เป็นชนิดเกลียวละเอียด

รวม 2 20,000

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สาํหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

5. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
     5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 2,800 สํานักงานปลัด สํานักงาน
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) อบต.วังตะกู ปลัด
(Smart Card Reader) จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท
จํานวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz
3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB ได้
4) สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card ) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

     6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
2563

รวม 1 2,800

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 1,400 กองการศึกษา กอง
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ศาสนา และ การศึกษา
(Smart Card Reader) จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท วัฒนธรรม ศาสนา และ
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ อบต.วังตะกู วฒันธรรม

1) สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้
2) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า 4.8 MHz
3) สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB ได้
4) สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card ) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts 
และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     6.2 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน 34,000 กองการศึกษา กอง
งานสํานักงาน (จอขนาด สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ศาสนา และ การศึกษา
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง วัฒนธรรม / ศาสนา และ
จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 17,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัฒนธรรม

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ อบต.วังตะกู
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
มีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า 
จํานวน 1 หน่วย
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
มีหน่วยความจําแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM)
ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid state Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
จํานวน 1 หน่วย
5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 
1 หน่วย
6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100
/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

รวม 2 35,400

แบบ ผด.02/1

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 กองช่าง กองช่าง
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง อบต.วังตะกู
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
800 VA (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

รวม 1 2,500

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

6. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
     6.3 แผนงานเคหะและชุมชน



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 158,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
จํานวน 2 ชุด จํานวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้ หมู่ที่ 2 การศึกษา

1) ชุดรวมเครื่องเล่น 5 สหายพาเพลิน ศาสนา และ
ขนาดไม่ต่ํากว่า 200x600x200 ซม. วฒันธรรม
จํานวน 1 ชุด
2) ชุดท่อลอดอุโมงค์
ขนาดไม่ต่ํากว่า 240x385x150 ซม.
จํานวน 1 ชุด

รวม 1 158,000

     7.1 แผนงานการศึกษา

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

7. ประเภทครุภัณฑ์อื่น



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ปั้มดูดน้ําลึก Submerse ปั้มดูดน้ําลึก Submerse  ขนาด 2 นิ้ว 22,600 ระบบประปาผิวดิน กองช่าง
จํานวน 1 เครื่อง 2 HP 8 ใบ 220 V จํานวน 1 เครื่อง อบต.วังตะกู

โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) ตัวปั๊มมีขนาด 2 นิ้ว ขนาดท่อส่ง
2 นิ้ว กําลัง 2 แรงม้า
2) สูบส่งสูงสุด 53 เมตร
3) ให้น้ําไม่น้อยกว่า 275 ลิตรต่อนาที

รวม 1 22,600

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

7. ประเภทครุภัณฑ์อื่น
     7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



        

สถานที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์มาตรวัดน้ํา 200,000 ระบบประปาผิวดิน กองช่าง
มาตรวัดน้ํา ท่อขนาด 0.80 เมตร (Ultrasonic อบต.วังตะกู

flow meter) ยี่ห้อ Ultraflux 
จํานวน 1 เครื่อง โดยการซ่อมแซม
ประกอบดัดแปลงโครงสร้างของ
แผงวงจรที่ชํารุดเสียหาย เซ็นเซอร์
แตกหัก หน้าจอแสดงผลไม่ทํางาน
เครื่องวัดไม่สามารถเปิดเครื่องให้
ทํางานได้

รวม 1 200,000

แบบ ผด.02/1
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตําบลวังตะกู

8. ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
     8.1 แผนงานการพาณิชย์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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