
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

        รายงาน 
การก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 



แบบ ผด 01    

5

ยุทธศาสตรแผนงาน จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 39 46.43 33,893,931 58.28 กองชาง

รวม 39 46.43 33,893,931 58.28 -

2.1 แผนงานการเกษตร 2 2.38 100,000 0.17 สํานักปลัด

รวม 2 2.38 100,000 0.17 -

3.1 แผนงานการศึกษา 7 8.33 4,572,380 7.86 กองการศึกษาฯ

3.2 แผนงานสาธารณสุข 2 2.38 470,000 0.81 สํานักปลัด

3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 2.38 100,000 0.17 สํานักปลัด

3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.76 580,000 1.00 กองการศึกษาฯ

รวม 15 17.86 5,722,380 9.84 -

1.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 1.19 300,000 0.52 กองชาง

รวม 1 1.19 300,000 0.52 -

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



แบบ ผด 01    
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ยุทธศาสตรแผนงาน จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 2.38 130,000 0.22 สํานักปลัด

5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2.38 840,000 1.44 สํานักปลัด/กองคลัง

5.3 แผนงานงบกลาง 7 8.33 14,547,110 25.01 สํานักปลัด

รวม 11 13.10 15,517,110 26.68 -

รวมทั้งหมด 68 80.95 55,533,421 95.49 -

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี



แบบ ผด 01    

7

ยุทธศาสตรแผนงาน จํานวนโครงการที่

ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด
จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

  4.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 1.19 2,400,000 4.13 กองชาง

รวม 1 1.19 2,400,000 4.13 -

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 4.76 55,950 0.10 สํานักปลัด

    5.2 แผนงานบริหารงานคลัง 7 8.33 145,150 0.25 กองคลัง

    5.3 แผนงานเคหะชุมชน 4 4.76 22,150 0.04 กองชาง

รวม 15 17.86 223,250 0.38 -

รวมทั้งหมด 16 19.05 2,623,250 4.51 -

รวม โครงการและครุภัณฑ ทั้งหมด 84 100.00 58,156,671 100.00 -

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี



แบบ ผด. 02
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ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 โครงการกอสรางศาลาประชาคม   

หมูที่ 14 ตําบลวังดาล

กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น

เดียว จํานวน 1 หลัง

400,000 หมูที่ 14 กองชาง /

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานโคกกอง ซอย 1  หมู

ที่ 11  ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 2 

ชวง รายละเอียดดังนี้ 

1.ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความ

ยาว 40 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

2.ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความ

ยาว 50 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

พรอมกอสรางหูชางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และลงลูกรังไหลทางตามสภาพ

211,000 หมูที่ 11 กองชาง /

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานตรอกหอยโขง หมูที่ 

12 ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 5.00 เมตร ความยาว 140 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 700 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

400,000 หมูที่ 12 กองชาง /

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานปากลัด หมูที่ 5 

ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ความยาว 150 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 600 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

370,000 หมูที่ 5 กองชาง /

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานวังปรู หมูที่ 8

ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ความยาว 150 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 600 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

375,000 หมูที่ 8 กองชาง /

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานหนองชุมหวาย – 

บานหนองอีจู หมูที่ 16 ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 5.00 เมตร ความยาว 140 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 700 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

400,000 หมูที่ 16 กองชาง /

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบานพรมแสง – บาน

หนองครอ หมูที่ 13 ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน

พรมแสง – บานหนองครอ หมูที ่13  

ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 134 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 670 

ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทางสอง

ขางตามสภาพโดยมีปริมาณลูกรังไมนอย

กวา 20 ลูกบาศกเมตร   

400,000 หมูที่ 13 กองชาง /

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายโคกกระชาย หมูที่ 15

ตําบลวังดาล (จากบานนายประมูล 

ถึงบานนางดลภา)

กอสรางถนน ขนาดกวาง 4.00 เมตร  

ความยาว 180 เมตร ความหนาเฉลี่ย 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา 720 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

400,000 หมูที่ 15 กองชาง /

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายทางเขาบาน นายโอฬาร 

หมูที่ 7 ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 3.00 เมตร ความยาว 240 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 720 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

400,000 หมูที่ 7 กองชาง /

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานตะเคียนทอง 

หมูที่ 6 ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ความยาว 150 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 600 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

370,000 หมูที่ 6 กองชาง /

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานน้ําฉา หมูที่ 3 ตําบล

วังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ความยาว 180 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 720 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

400,000 หมูที่ 3 กองชาง /

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานไร ซอยบาน

นายวิชัย ไชยฤทธิ์ หมูที่ 10 ตําบล

วังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 5.00 เมตร ความยาว 100 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 500 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

285,000 หมูที่ 10 กองชาง /

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานวังดาล หมูที่ 10 

ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ความยาว 127 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 508 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

285,000 หมูที่ 10 กองชาง /

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานวังสีทา - บานวังหวาย

 หมูที่ 4 ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ความยาว 180 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 720 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

400,000 หมูที่ 4 กองชาง /

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



แบบ ผด. 02

12

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบานสะพานดํา หมูที่ 1 

ตําบลวังดาล

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ความยาว 180 เมตร 

ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนอยกวา 720 

ตารางเมตร พรอมลงลูกไหลทางตามสภาพ

400,000 หมูที่ 1 กองชาง /

16 โครงการกอสรางถนนลูกรังเลียบ

ทางรถไฟบานพรมแสง หมูที่ 13 

ตําบลวังดาล

กอสรางถนนลูกรัง ขนาดกวาง 6.00 

เมตร ความยาว 600 เมตร ความหนา

เฉลี่ย 0.30 เมตร

175,000 หมูที่ 13 กองชาง /

17 โครงการกอสรางถนนแอสฟสติกคอ

นกรีตสายหนองโคลน - กรอกระ

เวียง หมูที่ 13 ตําบลวังดาล

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟสติกคอนก

รีตขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ความยาว 425 เมตร ความหนา 0.05 

เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา

 2,125 ตารางเมตร

1,100,000 หมูที่ 13 กองชาง /

18 โครงการปรับปรุงถนนสายทางเขา

บานหนองตาสา หมูที่ 9 ตําบลวัง

ดาล

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดวย

แอสฟสติกคอนกรีต จํานวน 2 ชวง 

รายละเอียดดังนี้ 

1.ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ความยาว 15 เมตร ความหนา 4 

เซนติเมตร 

2.ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 

ความยาว 215 เมตร ความหนา 4 

เซนติเมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม

นอยกวา 1,365 ตารางเมตร

346,000 หมูที่ 9 กองชาง /

13

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



แบบ ผด. 02

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอาง

เก็บน้ําหนองโคลน หมูที่ 10 ตําบล

วังดาล

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณอางเก็บน้ําหนอง

โคลน รายละเอียดดังนี้

1.ขุดลอกวัชพืชโดยใชรถขุดพรอมขนยาย

ออกนอกพื้นที่

2.ลงลูกรังซอมแซมถนนลูกรังที่เปนหลุม

บอ บริเวณรอบอางเก็บน้ําหนองโคลน

200,000 หมูที่ 10 กองชาง /

20 โครงการปรับปรุงระบบทอเมน

ประปา หมูที่ 12 ตําบลวังดาล

ปรับปรุงระบบทอเมนประปา

รายละเอียดดังนี้

1.วางระบบทอเมนประปา PVC ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5

 ระยะทางรวม 

1,028 เมตร บริเวณบานนายแอร - 

ทางเขาตรอกหอยโขง

2.วางระบบทอเมนประปา PVC ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5

 ระยะทางรวม 

280 เมตร บริเวณซอยบานนายแดง โอ

สถานนท

3.วางระบบทอเมนประปา PVC ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5

 ระยะทางรวม 

1,220 เมตร บริเวณบานโนน - บานนอย

424,000 หมูที่ 12 กองชาง /

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



แบบ ผด. 02

14

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

21 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 1 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 1 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 650 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

100,000 หมูที่ 1 กองชาง /

22 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 10 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 10 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 650 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

100,000 หมูที่ 10 กองชาง /

23 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 11 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 11 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 650 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

100,000 หมูที่ 11 กองชาง /

24 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 12 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 12 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

  โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 650 

ลูกบาศกเมตร  พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

100,000 หมูที่ 12 กองชาง /

25 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 13 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 13 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

  โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 650 

ลูกบาศกเมตร  พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

100,000 หมูที่ 13 กองชาง /

26 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 14 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 14 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

  โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 650 

ลูกบาศกเมตร  พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

100,000 หมูที่ 14 กองชาง /

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



แบบ ผด. 02

15

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

27 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 15 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 15 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 324 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

50,000 หมูที่ 15 กองชาง /

28 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 16 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 16 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

  โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 650 

ลูกบาศกเมตร  พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

100,000 หมูที่ 16 กองชาง /

29 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบานหมูที่ 2 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 2 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 324 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

50,000 หมูที่ 2 กองชาง /

30 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 3 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 3 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

  โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 650 

ลูกบาศกเมตร  พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

100,000 หมูที่ 3 กองชาง /

31 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 4 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 4    ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 324 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

50,000 หมูที่ 4 กองชาง /

32 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 5 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 5 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 324 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

50,000 หมูที่ 5 กองชาง /

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



แบบ ผด. 02

16

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

33 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 6 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 6 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 324 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

50,000 หมูที่ 6 กองชาง /

34 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 7 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 7 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 324 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

50,000 หมูที่ 7 กองชาง /

35 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 8 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 8 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 324 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

50,000 หมูที่ 8 กองชาง /

36 โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายใน

หมูบาน หมูที่ 9 ตําบลวังดาล

ซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูที่ 9 ที่

ชํารุดภายในหมูบานระหวางปงบประมาณ

 โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 324 

ลูกบาศกเมตร พรอมปรับเกลี่ยแตงเรียบ

50,000 หมูที่ 9 กองชาง /

37 โครงการอุดหนุนการไฟฟาสวน

ภูมิภาคอําเภอกบินทรบุรี ในการ

ขยายเขตระบบจําหนายและติดตั้ง

หมอแปลง โรงสูบน้ําบานหนองไผ 

หมูที่ 2 ตําบลวังดาล

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ

กบินทรบุรี ในการขยายเขตระบบ

จําหนายและติดตั้งหมอแปลง โรงสูบน้ํา

บานหนองไผ หมูที่ 2 ตําบลวังดาล โดย

ดําเนินการดังนี้

  1.แผนกแรงสูงภายนอก

     ติดตั้ง  - เสาคอนกรีต ขนาด 12 

เมตร  จํานวน 31 ตน

992,931 หมูที่ 11 กองชาง /

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



แบบ ผด. 02

17

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

  - พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 1X50 

ต.มม. จํานวน 3 เสน ระยะทาง 434 

เมตร

 2.แผนกแรงสูงภายใน

     ติดตั้ง  - เสาคอนกรีต ขนาด 12 

เมตร จํานวน 1 ตน

  - พาดสายเคเบิ้ลอากาศ ขนาด 1X 50

 ต.มม. จํานวน 3 เสน ระยะทาง 20 

เมตร

3.แผนกหมอแปลงภายใน  ติดตั้ง  -หมอ

แปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ.

 พรอมอุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง

4. แผนกมิเตอร

      ติดตั้ง - มิเตอรแรงต่ํา 3 เฟส 4 สาย

 ประกอบซีที 150/5 แอมป  จํานวน 1 

เครื่อง
38 โครงการกอสรางถนนแอสฟสติก  

คอนกรีตสายเจาอลังการ หมูที่ 14 -

 หมูที่ 16 ตําบลวังดาล อําเภอ

กบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

กอสรางถนนแอสฟสติกคอนกรีต ขนาด

ผิวจราจร 6.00 เมตร ความยาว 3,300 

เมตร ความหนา 5 ซม. โดยมีพื้นที่ผิว

จราจรรวมไมนอยกวา 19,800 ตาราง

เมตร

12,410,000 หมูที่ 14,

 หมูที่ 16

กองชาง /

39 โครงการกอสรางถนนแอสฟสติก  

คอนกรีตสายทาสนามทอง - พรม

แสง ตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี

 จังหวัดปราจีนบุรี

กอสรางถนนแอสฟสติกคอนกรีต จํานวน

 3 ชวง ขนาดผิวจราจร 6.00 เมตร 

ความยาว 3,055 เมตร ความหนา 5 

ซม. โดยมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 

18 330 ตารางเมตร

11,550,000 หมูที่ 11,

 หมูที่ 13

กองชาง /

33,893,931 - -รวมทั้งหมด 39 โครงการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

-

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



แบบ ผด. 02    

23

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 โครงการการปลูกปาชุมชน ปลูก

หญาแฝก  คาจางทําแนวกันไฟ 

ภายในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลวังดาล

ปลูกปาชุมชน ปลูกหญาแฝก  คาจางทําแนว

กันไฟ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล

วังดาล

50,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

2 โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษา

แผนดิน

การดําเนินโครงการรักษน้ํา รักษปา รักษา

แผนดิน  

50,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

100,000 - - -

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาตรการพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว

    2.1 แผนงานการเกษตร

จํานวน 2 โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ



แบบ ผด. 02

24

    3.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 โครงการคายพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบล   

วังดาล

ดําเนินโครงการคายพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมเด็กและเยาวชนตําบลวังดาล

ประกอบดวย คาวิทยากร คาอาหาร       

คาเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาเอกสาร

คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ และจําเปนในการ

จัดฝกอบรม    

100,000 อบต.วังดาล กอง

การศึกษาฯ

/

2 โครงการจัดประชุมผูปกครอง    

เด็กเล็ก

ดําเนินโครงการจัดประชุมผูปกครองเด็ก

เล็ก เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม 

คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ    

10,000 อบต.วังดาล กอง

การศึกษาฯ

3 โครงการปองกันอุบัติเหตุสําหรับ

เด็กและเยาวชนในตําบลวังดาล

ดําเนินการจัดโครงการปองกันอุบัติเหตุ

สําหรับเด็กและเยาวชนในตําบลวังดาล 

(เด็กจมน้ํา, เด็กติดในรถ) เปนตน    

70,000 อบต.วังดาล กอง

การศึกษาฯ

/

4 โครงการเยาวชนยุคใหมหางไกล  

 ยาเสพติด

ฝกอบรมตามโครงการเยาวชนยุคใหม

หางไกลยาเสพติด ประกอบดวย คา

วิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาจัด

สถานที่ คาปายประชาสัมพันธคาใชจายอื่น

ที่เกี่ยวของ และจําเปนในการจัด

ฝกอบรม                      

100,000 อบต.วังดาล กอง

การศึกษาฯ

/

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ



แบบ ผด. 02

25

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การบริหารสถานศึกษา

(1) เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุน

คาใชจายในการบริหารสถานศึกษา   ดังนี้ 

          - คาใชจายสําหรับสนับสนุน

อาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังดาล  

จํานวน  7  แหง อัตราคนละ 20 บาท 

จํานวน 245 วัน   จํานวน  

470,400    บาท 

     -  คาใชจายในการสนับสนุนคาจัดการ

เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย

หัว) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวัง

ดาล  จํานวน 7แหง  อัตราคนละ 1,700 

บาท /ป    จํานวน 163,200   บาท

      -  คาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลวังดาล  จํานวน 7แหง  

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 

19 มิถุนายน 2561 และตามแผนพัฒนา

ทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หนาที่ 

34 – 35  ลําดับที่  2 - 5  ดังนี้

742,080 ศพด.สังกัด 

อบต.วังดาล

กอง

การศึกษาฯ

/

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

(งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



แบบ ผด. 02

16

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

    - คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลวังดาล จํานวน 7 แหง  

อัตราคนละ 200 บาท/ป  จํานวน  

19,200  บาท

       - คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็ก

ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังดาล 

จํานวน 7 แหง อัตราคนละ 200 บาท/ป 

จํานวน 19,200 บาท

       - คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็ก

ปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวังดาล 

จํานวน 7 แหง อัตราคนละ 300 บาท/ป 

จํานวน 28,800 บาท

              - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด.) สังกัดองคการบริหารสวนตําบลวัง

ดาล จํานวน 7 แหง อัตราคนละ 430 

บาท/ป จํานวน 41,280 บาท

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



แบบ ผด. 02

27

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 

(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียน สพฐ. ในเขต

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล

จัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลวัง

ดาลและสําหรับโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขต

รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล   

วังดาล

1,274,300 ศพด. และ 

รร สพฐ. ใน

เขตตําบลวัง

ดาล

กอง

การศึกษาฯ

/

7 เงินอุดหนุนโครงการอาหาร

กลางวันใหกับโรงเรียน สพฐ. ใน

เขตพื้นที่ตําบลวังดาล

(1) เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันใหกับโรงเรียนบานหนองจิก  

จํานวน  352,000 บาท

(2)  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันใหกับโรงเรียนบานหนองศรีวิชัย  

จํานวน  620,000 บาท

(3)  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันใหกับโรงเรียนวัดใหมพรหม

สุวรรณ  จํานวน  372,000 บาท

(4)  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันใหกับโรงเรียนวัดรัตนชมภู 

จํานวน  264,000  บาท

(5)  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันใหกับโรงเรียนวัดเกาะแดง  

จํานวน  244,000 บาท

(6)  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันใหกับโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม  

จํานวน  244,000 บาท

2,276,000  รร สพฐ. ใน

เขตตําบลวัง

ดาล

กอง

การศึกษาฯ

/

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน



แบบ ผด. 02

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

(7)  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหาร

กลางวันใหกับโรงเรียนวัดวังหวาย  

จํานวน  180,000 บาท

4,572,380 - -รวม 7 โครงการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

-
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28

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษ

สุนัขบาภายในตําบลวังดาล

ดําเนินการโครงการรณรงคปองกันโรค

พิษสุนัขบาภายในตําบลวังดาล

120,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

2 อุดหนุนโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1 

ถึงหมูที่ 16 หมูบานละ 20,000 บาท 

เพื่อดําเนินโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 

0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 

พฤษภาคม 2560 และหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่

 มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 

กรกฎาคม 2561

320,000 หมูที่ 1 - 16

 ตําบลวังดาล

สํานักปลัด /

440,000 - -

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

-

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รวม 2 โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

    3.2 แผนงานสาธารณสุข



แบบ ผด. 02 

29

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 โครงการจัดเวทีประชาคมและ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น

จัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

50,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

2 โครงการฝกอบรมอาชีพใหแก

ราษฎรในตําบลวังดาล

ฝกอบรมอาชีพใหแกราษฎรในตําบลวังดาล 50,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

100,000 - -

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

-

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รวม 2 โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

    3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ



 แบบ ผด. 02 
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ภายในตําบลวังดาล

จัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลวังดาล และ

เปนคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขง

ภายนอก (หนวยราชการหรือเอกชนเปน

ผูจัดการแขงขัน) 

220,000 ตําบลวังดาล กอง

การศึกษาฯ

/

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย

กระทง

จัดงานประเพณีลอยกระทง   120,000 ตําบลวังดาล กอง

การศึกษาฯ

/

3 โครงการจัดงานประเพณีวัน

สงกรานตและวันผูสูงอายุ

แหงชาติ  ประจําป 2563

จัดงานประเพณีวันสงกรานตและวัน

ผูสูงอายุแหงชาต ิ  

   

120,000 ตําบลวังดาล กอง

การศึกษาฯ

/

4 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

ประจําป 2563

จัดงานวันเด็กแหงชาติ    120,000 ตําบลวังดาล กอง

การศึกษาฯ

/

580,000 - -

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

    3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น)

-

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รวม 4 โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา

    3.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 คาใชจายในการบริการทําลายและ

กําจัดขยะมูลฝอย

คาชําระหนี้คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูล

ฝอยใหแกองคการบริหารสวนตําบล

หนองกี่ตามบันทึกขอตกลงรวมกัน

ระหวางองคการบริหารสวนตําบลวัง

ดาลกับองคการบริหารสวนตําบลหนองกี่

300,000 อบต.วังดาล กองชาง /

300,000 - -

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

-

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม 1 โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

    4.1 แผนงานเคหะชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)



แบบ ผด. 02 
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 โครงการฝกทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือนในสังกัดขององคการบริหารสวน

ตําบลวังดาล

80,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

2 โครงการฝกอบรมทีมงานกูชีพกูภัย 

(OTOS)

ฝกอบรมทีมงานกูชีพกูภัย (OTOS) ของ

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล

50,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

130,000 - -

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

-

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

จํานวน 2 โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ

 (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน



แบบ ผด. 02 
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน ฝกอบรมและศึกษาดูงานของนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

และประชาคมหมูบาน 

40,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

2 โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น

หรือสมาชิกสภาทองถิ่น

ดําเนินการเลือกตั้งสําหรับเปนคาใชจาย

ในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและ

สมาชิกสภาทองถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบ

สภา กรณีแทนตําแหนงที่วางและกรณีที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการ

เลือกตั้งใหม)

800,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

840,000 - -

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

-

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

จํานวน 2 โครงการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

ั

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ



 แบบ ผด. 02
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเปนเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มี

ภูมิลําเนาในเขตตําบลวังดาล

9,500,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จายเปนเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ

ที่มีภูมิลําเนาในเขตตําบลวังดาล

4,128,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ที่มี

ภูมิลําเนาในเขตตําบลวังดาล

30,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลวังดาล

จายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลวังดาล     

100,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับทองถิ่น

จายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับทองถิ่น

350,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

6 สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่นโดยถือปฏิบัติตาม

หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

299,110 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

7 สมทบกองทุนประกันสังคม จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใน

สวนของนายจางและผูประกันตน ตาม

หนังสือสั่งการ

140,000 ตําบลวังดาล สํานักปลัด /

14,547,110 - -

รอบ 12 เดือน

-

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ยุทธศาตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

    5.3 แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รวม 7 โครงการ

รอบ 6 เดือน 
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 

ลอ จํานวน 1 คัน

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร

กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือ

กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170 

กิโลวัตต แบบอัดทาย รายละเอียดดังนี้

(1) ตูบรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตูไม

นอยกวา 10 ลูกบาศกเมตรและสามารถรับ

น้ําหนักมูลฝอยไดไมนอยกวา 5,000 

กิโลกรัม

(2) ตัวถังทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 3 

มิลลิเมตร พื้นหนาไมนอยกวา 4.50 

มิลลิเมตร

(3) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํา

กวา 12,000 กิโลกรัม

(4) ชุดอัดทายทํางานดวยระบบไฮดรอลิก 

สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไมนอยกวา 

2,500 ปอนดตอตารางนิ้ว

(5) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง

2,400,000 ตําบลวังดาล กองชาง /

2,400,000 - -

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

-

บัญชีครุภัณฑและงบประมาณ

รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รวม 1 รายการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 4.1 แผนงานเคหะชุมชน

ที่
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 เกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขนาดกวาง 56 เซนติเมตร 

ลึก 60 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ปรับ

สูง – ต่ําได จํานวน      3 ตัว ราคาตัวละ 

1,750 บาท

5,250 อบต.วังดาล สํานักปลัด /

2 ตูเหล็ก 2 บาน ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน  4 ตู ราคาตู

ละ 5,500 บาท   

 มีรายละเอียดดังนี้

 1)  มีมือจับชนิดบิด

2)   มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3)   คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

22,000 อบต.วังดาล สํานักปลัด /

3 โตะสํานักงาน โตะทํางานไม ขนาด ยาว 150 เซนติเมตร 

กวาง 75 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร  

จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 6,900 บาท

 รายละเอียดดังนี้

-หนาโตะหนา 25 มิลลิเมตร เคลือบเมลามีน

-ดานขางหนา 18 มิลลิเมตร เคลือบดวย 

PU Foil คุณภาพสูง

20,700 อบต.วังดาล สํานักปลัด /

บัญชีครุภัณฑและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลวังดาล อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาตรการพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

4 เครื่องพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมึก

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) ราคา 8,000 บาท  จํานวน 1 

เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 

 -เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน 

Printer, Copier , Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกัน 

 -เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผลิต 

 -มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

1,200x1,200 dpi 

 -มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาท ี

(ppm) หรือ 8 ภาพตอนาท ี(ipm) 

 -มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ 

A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาท ี(ppm) 

หรือ 5 ภาพตอนาท ี(ipm) 

 -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-

สี) ได 

8,000 อบต.วังดาล สํานักปลัด /

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย

กวา 1,200x600 dpi 

-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 

Document Feed) 

-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาว

ดํา 

-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 

สําเนา สามารถยอและขยายได 25 ถึง 

400 เปอรเซ็นต 

 -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ 

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได 

 -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

 -สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 

และ Custom 

55,950 - -

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

จํานวน 4 รายการ -

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 ตูเหล็ก 2 บาน ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน  4 ตู ราคาตู

ละ 5,500 บาท  รวม 22,000  บาท มี

รายละเอียดดังนี้

 1) มีมือจับชนิดบิด

2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

3)คุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

22,000 อบต.วังดาล กองคลัง /

2 โตะทํางานไม ตะทํางานไม ขนาด ยาว 120 เซนติเมตร 

กวาง 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร  

จํานวน  3  ตัว  ราคาตัวละ  3,750 บาท 

รายละเอียดดังนี้

-หนาโตะหนา 25 มิลลิเมตร เคลือบเมลามีน

-ดานขางหนา 18 มิลลิเมตร เคลือบดวย 

PU Foil คุณภาพสูง

11,250 อบต.วังดาล กองคลัง /

3 โตะทํางานไม โตะทํางานไม ขนาด ยาว 150 เซนติเมตร 

กวาง 75 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 

จํานวน  1  ตัว  ราคาตัวละ   6,900  

บาท  รายละเอียดดังนี้

-หนาโตะหนา 25 มิลลิเมตร เคลือบเมลามีน

6,900 อบต.วังดาล กองคลัง /

 5.1 แผนงานบริหารงานคลัง

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

 -ดานขางหนา 18 มิลลิเมตร เคลือบดวย 

PU Foil คุณภาพสูง

4 เกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขนาดกวาง 56 เซนติเมตร 

ลึก 60 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ปรับ

สูง – ต่ําได ราคาตัวละ 1,750 บาท  

จํานวน 4 ตัง รวมเปนเงิน  7,000 

บาท              

7,000 อบต.วังดาล กองคลัง /

5 ครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา  

19 นิ้ว)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล แบบที ่1 * (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว)    

ราคา 22,000 บาท   จํานวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.8 

GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได

ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย              

 -(CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไมนอยกวา 8 MB

22,000 อบต.วังดาล กองคลัง /

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

  -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี ้

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา ขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ 

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด

ตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 2 GB หรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ 

ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย 

-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือนหนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

 -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 

ชอง 

-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

-มีแปนพิมพและเมาส 

-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 

6 คอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอ

แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 

19 นิ้ว)

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 

แบบที ่2 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา

19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท  จํานวน 2 

เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอย

กวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 

GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได

ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ

ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย

กวา 12 MB 

60,000 อบต.วังดาล กองคลัง /

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือนที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

 -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี

คุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา 

ดังนี ้                                            

1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก

แผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาดไม

นอยกวา 2 GB หรือ                         

2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด

ตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช

หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 2 GB หรือ 

3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี

ความสามารถในการใชหนวยความจําหลัก

ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 

มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 

หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ

ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 240 GB จํานวน 1 หนวย 

 -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือนที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

 1 ชอง 

-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

-มีแปนพิมพและเมาส 

-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 

7 เครื่องพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) ราคา 8,000 บาท  จํานวน 2 

เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน 

-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน 

Printer, Copier , Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกัน 

-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผลิต 

-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

1,200x1,200 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาท ี

(ppm) หรือ 8 ภาพตอนาท ี(ipm) 

-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 

16,000 อบต.วังดาล กองคลัง /

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือนหนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



45

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาท ี(ppm) หรือ 

5 ภาพตอนาท ี(ipm)-สามารถสแกน

เอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 

-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย

กวา 1,200x600 dpi 

-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 

Document Feed) 

-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาว

ดํา 

-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 

สําเนา 

 สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 

เปอรเซ็นต 

-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ 

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได 

-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

 -สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal 

และ Custom 

145,150 - -รวม 7 รายการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

-

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

1 เกาอี้สํานักงาน เกาอี้สํานักงาน ขนาดกวาง 56 เซนติเมตร 

ลึก 60 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร ปรับ

สูง – ต่ําได ราคาตัวละ 1,750 บาท 

จํานวน 2 ตัว

3,500 อบต.วังดาล กองชาง /

2 โตะทํางานไม โตะทํางานไม ขนาด ยาว 120 เซนติเมตร 

กวาง 60 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 

จํานวน  1 ตัว  ราคาตัวละ  3,750 บาท 

รายละเอียดดังนี้

  -หนาโตะหนา 25 มิลลิเมตร เคลือบเมลา

มีน

  -ดานขางหนา 18 มิลลิเมตร เคลือบดวย 

PU Foil คุณภาพสูง

3,750 อบต.วังดาล กองชาง /

3 โตะทํางานไม โตะทํางานไม ขนาด ยาว 150 เซนติเมตร 

กวาง 75 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร 

จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 6,900 บาท 

รายละเอียดดังนี้

-หนาโตะหนา 25 มิลลิเมตร เคลือบเมลามีน

-ดานขางหนา 18 มิลลิเมตร เคลือบดวย 

PU Foil คุณภาพสูง

6,900 อบต.วังดาล กองชาง /

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

 - แผนงานเคหะชุมชน

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

4 เครื่องพิมพ Multifunction 

แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 

Printer) ราคา 8,000 บาท  จํานวน 1 

เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน 

-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน 

Printer, Copier , Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกัน 

-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง

หมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน

ผูผลิต 

-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 

1,200x1,200 dpi 

-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอนาท ี

(ppm) หรือ 8 ภาพตอนาท ี(ipm) 

-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ 

A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาท ี(ppm) 

หรือ 5 ภาพตอนาท ี(ipm) 

-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-

สี) ได 

8,000 อบต.วังดาล กองชาง /

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอย

กวา 1,200x600 dpi 

-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto 

Document Feed) 

-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาว

ดํา 

-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 

สําเนา 

 สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 

เปอรเซ็นต 

-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 

2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 

Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ 

สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n) ได 

-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ 

Custom 

22,150 - -

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

-รวม 4 รายการ

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
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