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องคก์ารบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 
ต าบลพลสงคราม   อ าเภอโนนสูง 

จังหวัดนครราชสีมา 





ค ำน ำ 
 
  แผนการด าเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565             
เพ่ือท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการ
ด าเนินงาน จะท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกยิ่งขึ้น การจัดท าแผนการ
ด าเนินขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามได้ปฏิบัติตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 และข้อ 
27 โดยได้น าโครงการ/กิจกรรม แผนการพัฒนาที่ จะบรรจุในแผนการด าเนินงาน มาจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม เป็นไปอย่าง                     
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม  
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ส่วนที่ 1   
บทน ำ 

1.บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดย
มีขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ โดยมีขั้นตอน
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้                 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และข้อ 27 แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
สาวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
  ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามจึงต้องด าเนินการจั ดท า
แผนการด าเนินงาน ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารต าบลพลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น 
ทั้งนี้ การจัดท าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565            
มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
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2.วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
  1.เพ่ือให้การด าเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 
2565) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 
  2.เพ่ือให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติมีความสะดวกและเป็นอไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดของดครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ด าเนินงาน ระยะเวลา หน่วยงานด าเนินงาน 
 

3.ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม        
มีความสอดคล้องกับการจัดท าแผนของจังหวัดและอ าเภอ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ า จ านวน 3 ขั้นตอน  ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมกรรสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ               ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งท่ีเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงครามและโครงการของหน่วยงานอ่ืน  

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจาก 

หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีคเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วนคือ 
  ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 

1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด.1) 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมการ/งบประมาณ (ผด.2) 
2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (ผด.2/1)  
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ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล น าร่างแผนการ 

ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม 
 
 

คณะกรรมการสนบัสนุนจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการ 

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่หน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 

คณะกรรมการสนบัสนุนจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิ่น 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 
รฐัวสิาหกจิและ

หน่วยงานอื่น ๆ 

คณะกรรมการสนบัสนุนจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิ่น 

เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่ 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น 
พจิารณาร่างแผนด าเนินงาน 

คณะกรรมพฒันาทอ้งถิน่ เสนอผูบ้รหิารทอ้งถิ่น 

ผูบ้ริหารทอ้งถิน่ ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน

สบิหา้วนันบัแต่วนัทีป่ระกาศ เพื่อให ้

ประชาชนในทอ้งถิ่นทราบ โดยทัว่กนั

และตอ้งปิดประกาศไวอ้ย่างนอ้ย

สามสบิวนันบัแต่วนัที่ต ัง้งบประมาณ

ด าเนินการฯ 
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4.ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
(1) ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนต าบลพลสงครามมีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
(2) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพลสงคราม เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(3) ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปีมีความสะดวด รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
(4) ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

 
   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 



แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 17 27.87 5,197,700 9.81 อบต.

2.1 แผนงานเกษตร 3 4.92 40,000 0.08 อบต.

3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.64 50,000 0.09 อบต.

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 6.56 290,000 0.55 อบต.

4.1 แผนงานการศึกษา 15 24.59 3,925,600 7.41 อบต.

5.1 แผนงานสาธารณสุข 5 8.20 490,000 0.92 อบต.
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสาธารณสุข



บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 14.75 400,000 0.75 อบต.

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 8.20 355,000 0.67 อบต.

8.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.28 140,000 0.26 อบต.
รวม 61 100.00 10,888,300 20.54

8

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

การปฏิบัติราชการแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ

จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบล

30,000        ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน

200,000     ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด

3 โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล จัดท าเวทีประชาคมต าบลในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน

5,000          ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด
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แบบ ผด.02

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม  

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

ปกป้องสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 
2565  อ าเภอโนนสูง

อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและปกป้องสถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565  อ าเภอโนนสูง

20,000        อ าเภอ
โนนสูง

ส านักปลัด
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงานคลัง

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

ทรัพย์สิน
จัดท าระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 100,000     ต าบล

พลสงคราม
กองคลัง

355,000    

11

รวม  5  โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

ประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
จัดต้ังจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล

100,000     ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัย
เสริมสร้างวินัยจราจร

จัดฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 40,000        ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด

140,000    

12

รวม  2   โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000        ต าบล

พลสงคราม
กองการศึกษา

2 โครงการท้องถ่ินรักการอ่าน จัดกิจกรรมพัฒนาการท้องถ่ินรักการอ่าน 10,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

3 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษา

จัดกิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

10,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

4 โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง จัดกิจกรรมพาเด็กเล็กเรียนรู้นอกสถานท่ี 10,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

5 โครงการฟันสวยย้ิมสดใส จัดกิจกรรมให้ดูแลท าความสะอาดฟัน 5,000          ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

และโรงเรียน
5,000          ต าบล

พลสงคราม
กองการศึกษา

7 โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์ เพ่ือสร้างสารสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบ้าน
และโรงเรียน

5,000          ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

เพ่ือเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินส าหรับเด็ก
และเยาวชน

10,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

9 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ด้วยส่ือจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนด้วยส่ือ
จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน

10,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ส่ือการเรียนการสอน)

เพ่ือเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนด้วยส่ือการ
เรียนการสอน

99,440        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้รับสารอาหารครบ
ตามหลักเกณฑ์

452,760     ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

12 โครงการหนูน้อยฟันสวย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กรักษาสุขภาพฟัน 10,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

13 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก 
เยาวชน

เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

100,000     ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ได้รับสารอาหารครบ
ตามหลักเกณฑ์

2,696,400   ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา
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พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564



ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการก่อสร้างร้ัว คสล.ศูนย์พัฒนา

เด็กบ้านมะรุม - ดอนแฝก
ก่อสร้างร้ัว คสล.ยาวรวม 195 ม.ป้ายยาว 8 ม.สูง
 2.00 ม.1 ป้ายพร้อมประตูกว้าง 5.00 ม.สูง 
1.60 ม. 1 ชุด

452,000    

3,925,600 

-            
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รวม  15 โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

ไข้เลือดออก
จัดมีการฉีดพ่นน้ ายาเคมีเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 40,000        ต าบล

พลสงคราม
กอง

สาธารณสุข

2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์เล้ียง
เช่น สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี

60,000        ต าบล
พลสงคราม

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการเฝ้าระวังและพัฒนาคุณภาพ
น้ าประปาหมู่บ้านประจ าปี 2565

กิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 40,000        ต าบล
พลสงคราม

กอง
สาธารณสุข

17

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

ความส าคัญของสุขาภิบาลท่ีพักอาศัย การ
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมข้ันพ้ืนฐานในครัวเรือน  
ส่งเสริมให้ประาชาชนร่วมกัน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมท้ังภายในบ้านและบริเวณบ้าน
โดยรอบให้ถูกต้องเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล

50,000        ต าบล
พลสงคราม

กอง
สาธารณสุข

5 อุดหนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
จ านวน 15 หมู่บ้าน

จัดกิจกรรมภายใน ต าบล ดังน้ี 
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม
2.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร
3.โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

300,000     ต าบล
พลสงคราม

กอง
สาธารณสุข

490,000    

18

รวม  5  โครงการ 

พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

คนพิการ และผู้ยากไร้
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้

50,000        ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลด

50,000       

19

รวม  1  โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนันสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี
จัดกิจกรรมสร้างอาชีพและเกิดรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน

60,000        ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือยกระดับ
รายได้ส าหรับประชาชนในพ้ืนท่ี

จัดกิจกรรมสร้างอาชีพและเกิดรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน

80,000        ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมชุมชนด้วยภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน  วัฒนธรรม
ต่างๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน

50,000        ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด

4 โครงการปรับปรุงท่ีจ าหน่ายสินค้า
หมู่บ้าน

ปรับปรุงท่ีจ าหน่ายสินค้าหมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งสถานท่ี

100,000     ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด

290,000    

20

รวม  4 โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาพลสงครามเกมล์ จัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลพลสงคราม 100,000     ต าบล

พลสงคราม
กองการศึกษา

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับ
อ าเภอ

จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับอ าเภอ 30,000        อ าเภอโนน
สูง

กองการศึกษา

130,000    

21

รวม  2  โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการงานวันข้าวอ าเภอโนนสูง กิจกรรมการจัดนิทรรศการงานวันข้าวอ าเภอโนนสูง 10,000        อ าเภอ

โนนสูง
กองการศึกษา

2 โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวภายในพ้ืนท่ี 30,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

3 โครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ า
ด าหัวผู้สูงอายุ

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 50,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

4 โครงการวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา , วันวิสาขบูชา

10,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม
 การเรียนรู้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

กิจกรรมสนับสนุน ดูแล บ ารุงรักษาขนบธรรมเนียม
 ประเพณี ศาสนา  ภาษา วรรณกรรม   
โบราณสถาน   โบราณวัตถุ   การละเล่นดนตรี  
ชีวิตความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน

50,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

พรรษา
กิจกรรมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 50,000        ต าบล

พลสงคราม
กองการศึกษา

7 โครงการสืบสานวัฒธรรมและอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง

กิจกรรมสืบสานวัฒธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง

70,000        ต าบล
พลสงคราม

กองการศึกษา

270,000    

23

รวม  7  โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

เหล็กบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 สาย
ดอนแฝกพัฒนา ซอย 7

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า700 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบอบต.ก าหนด

373,400     บ้านดอน
แฝกพัฒนา

หมู่ 15

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนมะเหล่ือม หมู่ 13 สาย
ดอนมะเหล่ือมถึงดอนเพกา

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร 
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด

474,200     บ้าน
ดอนมะ
เหล่ือม
หมู่ 13

กองช่าง

24

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

เหล็ก บ้านโนนวัด  หมู่ 11 
สายโนนวัดถึงห้วยใหญ่

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
650 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

350,900     บ้านโนนวัด
หมู่ 11

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านมะรุม หมู่ 7 สายคุ้มบ้านใหม่
 ซอย 3 จุดท่ี 1

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คส
ล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
168 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 
0.50 ม.ท้ังสองข้าง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

97,000        บ้าน
มะรุม
หมู่ 7

กองช่าง

25

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

เหล็กบ้านดอนบุตาโพธ์ิ หมู่ 14 สาย
บ้านผู้ช่วยปราโมทย์ถึงหน้าวัด

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คส
ล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
460 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
ท้ังสองข้างรายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

249,700     บ้าน
ดอนบุตา

โพธ์ิ
หมู่ 14

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
หนองนา หมู่ 9 สายดอนกระสังไปดอน
มะเหล่ือม

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิมพร้อมลงหินคลุก  
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด

372,300     บ้าน
หนองนา
หมู่ 9

กองช่าง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

เหล็กบ้านดอนแฝก หมู่ 8 
ซอยมินตรา

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 231  ตารางเมตร 
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ            
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

122,900     บ้าน
ดอนแฝก 

หมู่ 8

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านพลสงคราม 
หมู่ 2 สายเลียบคลอง

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 932.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

208,000     บ้าน
พลสงคราม

หมู่ 2

กองช่าง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

เหล็กบ้านหนองสรวง หมู่ 12 
สายรอบบ้าน

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
900.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง
ดินลูกรังกว้าง 0.50 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด)

471,700     บ้าน
พล

สงครามหมู่
 2

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโคกเปราะหอม   หมู่ 3  
สายหน้าโรงเรียนโคกเปราะหอม

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร ท้ังสองข้างหรือมีปริมาณพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย 520 ตารางเมตร 
พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตรท้ังสองข้าง พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  รายละเอียดตามแบบ
 อบต.ก าหนด

282,300     บ้าน
โคก

เปราะหอม
 หมู่ 3

กองช่าง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

เหล็กบ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10
ซอยนายสังข์

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 216.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

115,700     บ้าน
ดอนมัน
กระซาก
หมู่ 10

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหญ้าคา หมู่ 5 ซอยนายอินทร์	

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม ก่อสร้างถนน คสล.
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 240 ตาราง
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

130,200     บ้าน
หญ้าคา
หมู่ 5

กองช่าง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

เหล็กบ้านสระเพลง หมู่ท่ี 1 สายศาล
ตาปู่ - เมืองคง	

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม 
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
280 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
1,120 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.50 
เมตร ท้ังสองข้าง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

608,000     บ้าน
สระเพลง

หมู่ 1

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลง
หินคลุก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6  สาย
บ้านหนองหัวแรด - บ้านดอนมะเหล่ือม

ปริมาณงาน ดินถมหร้อมบดทับแน่นขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.70 เมตร
 หรือมีปริมาณดินถมกไม่น้อยกว่า 1,032.00 ลบ.
ม. ลงวัสดุหินคลุกกว้าง 4 เมตร  ยาว 290 เมตร 
หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 116 ลบ.ม. หร้อท่อ คสล.ขนาด 0.60 ม. 
จ านวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด

311,000     บ้าน
หนองหัว

แรด
หมู่ 6

กองช่าง
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ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

บ้านมะรุม หมู่ 7 
สายนานายโต้ง-นานายอ้วน

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม 
พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลูกบาศก์
เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (รายละเอียด
ตามแบบอบต.ก าหนด)

325,800     บ้านมะรุม
 หมู่ 7

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
หนองหัวแรด หมู่ 6 สายหญ้าคา -คุ้ม
หนองแหน	

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม 
พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด)

372,300     บ้าน
หนองหัว

แรด 
หมู่ 6

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสลา
 หมู่ 4 สายหลังวัดบ้านเสลา  	

ปริมาณงาน ปรับเกรดถนนเดิม 
พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด)

372,300     บ้าน
เสลา หมู่ 4

กองช่าง

5,197,700 
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รวม 17  โครงการ 
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ภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ท่ี โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 10,000        ต าบล

พลสงคราม
ส านักปลัด

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกตามแนวทาง
พระราชด าริ

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 10,000        ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี

จัดกิจกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้และการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

20,000        ต าบล
พลสงคราม

ส านักปลัด

40,000       
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แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แนวทำง จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน ร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานการศึกษา 4 100.00 170,000 0.32 อบต.

รวม 4 100.00 170,000 0.32

33

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม  อ ำเภอโนนสูง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565



 

 

 

 

 

 

 

 

ครุภัณฑ์อื่น 



ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

 จ านวน 4 ตัว
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 4 ตัวๆ ละ 4,000 บาท

16,000       อบต.
พลสงคราม

 กองการ
ศึกษา
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บัญชีครุภัฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพลสงครำม  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565



ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โต๊ะพับไฟเบอร์ จ านวน 

12 ตัว
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะพับไฟเบอร์ 
จ านวน 12 ตัว ขนาด กว้าง/ยาว/สูง 
ไม่น้อยกว่า 60 ซม.xยาว 180 ซม x 
สูง 75 ซม. ตัวละ 3,500 บาท

42,000       อบต.
พลสงคราม

 กองการ
ศึกษา
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

จ านวน 1 เคร่ือง
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
ไม่น้อยกว่า 
6 แกนหลัก (6 core)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน 1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือดีกว่า ดังน้ี
เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 

22,000       อบต.
พลสงคราม

 กองการ
ศึกษา
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติด
ต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing Unit ท่ี
สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GB
4) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จ านวน 1 หน่วย 
6) มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย
7)มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว
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ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

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

6) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง
7) มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ 
VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8) มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
9) มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ 
USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 
ช่อง 
10) แป้นพิมพ์และเมาส์
11) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  
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ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ล าดับ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี ครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โต๊ะกินข้าวเด็ก จ านวน 10

 ชุด
เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะกินข้าวเด็กจ านวน 10 
ชุดๆ ละ 9,000 บาท รายละเอียดดังน้ี
- โต๊ะกินข้าวเด็กขนาด 10 ท่ีน่ัง
- โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 60x 120x 
55 ซม.
- เก้าอ้ีขนาดไม่น้อยกว่า 30x30x 35
 ซม.

90,000       อบต.
พลสงคราม

 กอง
การศึกษา

170,000    
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