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       งานนโยบายและแผน 
     สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 



คำนำ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจหลักสำคัญในการ
บริการสาธารณะ พัฒนาท้องถิ ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า  ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื ่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยให้ทุกส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วม
สร้าง ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ และสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้กำหนดยุทธศาสตร์  
แนวทางการพัฒนาไว้ ในทางปฏิบัติ 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕66  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนา ที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้แนวทางการดำเนินงานมีความชัดเจนขึ้นในการปฏิบัติ 
รวมทั้งมีการประสานบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 

งานนโยบายและแผน 
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
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- ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน       5 
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1 
 

 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 

ส่วนที่ ๑ 
๑.๑ บทนำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลมาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 
ปี (พ.ศ. 25๖6 – ๒๕70) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ประกอบหนังสือกระทวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังและคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 25๖6 ตามรูปแบบที่กำหนดตาม
หนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖6 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนรังขึ้นและเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖6 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงาน
เกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
เพ่ือใหก้ารติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังมุ่งหวังว่าแผนการ
ดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 

 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
การดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่
 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ 
ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 การจัดทำแผนการดำเนนิงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 
วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
1,2,3,4,......) 
 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี 
ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้ดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่ น เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน 
และการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้ 
 ๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action plan) 
 ๒. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
 ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดำเนินงานจริง 
 ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ดำเนินงานจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอแบบ
บูรณาการ 
 

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมี
เค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ส่วนที่ ๑ บทนำ 
 ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการดำเนินงานของ(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/องค์การบริหาร
ส่วนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล) ประจำปี เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและ
สามารถตรวจสอบได ้
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จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 

 ๑. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงาน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหา
ของท้องถิ่น 
 ๓. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
 ๔. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการ
พัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส 
 
 

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

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

หน่วยงานอ่ืน คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ 
 

พจิารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 
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ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕66 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการเอง 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

21 15.11 5,316,200 10.91 กองช่าง 

รวม      
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
2.1 แผนงานการเกษตร 

11 7.91 936,000 1.92 สำนักปลดั 

รวม      
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
3.1 แผนงานการศึกษา 

 
10 

 
7.19 

 
5,250,000 

 
10.78 

 
กองการศึกษา 

รวม      
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

6 
 

4.32 405,000 0.83 สำนักปลัด 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

5 3.60 751,000 1.54 กองสวัสดิการ 

รวม      
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

- - - - - 



8 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการเอง 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

รวม      
7) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
6 

 
4.32 

 
480,000 

 
0.99 

 
สำนักปลัด 

รวม      
8) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
15 

 
10.79 

 
2,094,000 

 
4.30 

 
สำนักปลัด 

รวม 74 100 15,232,200 100  
รวมทั้งสิ้น 139 53.24 48,715,600 31.00  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 

  

งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 

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

๑ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จาก
หน้าสำนักสงฆ์ - 
ถนน 2223 - ชุม
พวง บ้านหัวฝาย 
หมู่ที่ 16 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลท่างข้าง
ละ 0.20 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อย
กว่า 800.00  ตร.ม.   

486,000 
บ้านหัว
ฝาย 

กองช่าง 

 

           

๒ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
โคกเพชร หมู่ที่ 4 
รอบศาลปูต่า 
 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 67.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 268.00 ตารางเมตร  

167,000 
บ้านโคก
เพชร 

กองช่าง 

 

           

๓ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
โคกเพชร หมู่ที่ 4 
สายศาลปู่ตารอบ
หมู่บ้านทางทิศใต้ 

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 400.00 ตารางเมตร  

247,000 
บ้านโคก
เพชร 

กองช่าง 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 

 
งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
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 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
ทับรัก หมู่ที่ 5 
จากบ้านทับรัก – 
บ้านโคกเพชร 
(เส้นหน้าโรงเรียน)
  
 

 
 
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 180.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 720.00 ตารางเมตร    

 
447,000 

บ้านทับรัก กองช่าง 

            

5 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้าน
ใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 
13 ซอย 2 (ข้าง
ศาลาประชาคม) 
ตลอดสาย 
 
 

 
 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 440.00 ตารางเมตร  

271,000 
บ้านใหม่
พัฒนา 

กองช่าง 

            

6 

โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้ 
คสล. บ้านคอก
ควาย หมู่ท่ี 17 
จากแยกลาดยาง 
– ศาลาประชาคม 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ขนาด กว้าง 0.30  เมตร  ยาว 150.00 เ
มตรลึก 0.30 เมตร หนา 0.07 เมตร วาง
ท่อ คสล. 0.30 เมตร จำนวน 35 ท่อน    
พร้อมบอ่
พัก คสล. ขนาด 1x1  เมตร จำนวน 2 บ่อ   

177,000 
บ้านคอก

ควาย 
กองช่าง 

            



11 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 

 
งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
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 

 
โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาหมู่บา้น 
บ้านเมืองยาง หมู่
ที่ 10  

ช่วงที ่1 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาด
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 28.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่นอ้ย
กว่า 384.00 ตารางเมตร 

189,000 
บ้านเมือง

ยาง 
กองช่าง 

            

8 

 
 
โครงการปรับปรุง
คันคูคลองอีสาน
เขียวโดยการลง
หินคลุกผิวทาง
จราจร บ้านหนอง
ทุ่ม หมู่ที่ 7 

ช่วงที ่1. ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1,200.00เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
ช่วงที ่2. ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 811.00 เมตร  หน
าเฉลี่ย 0.07 เมตร 
ช่วงที ่3. ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง
เฉลี่ย 2.50 เมตร  ยาว 376.00 เมตร  ห
นาเฉลี่ย 0.07 เมตร  พื้นที่ดำเนนิการไม่
น้อยกว่า 7,573.00 ตารางเมตร 
 

450,000 
บ้านหนอง

ทุม่ 
กองช่าง 

            

9 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. โดย
การเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต บ้านหนองโน 
หมู่ที่ 3 จาก อบต. 
ถึงวัดบ้านโนนรัง 

 
เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร พื้นที ่ดำเนินการไมน่้อย
กว่า 880.00 ตร.ม. 

355,000 
บ้านหนอง

โน 

 
กองช่าง 

            



12 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กจิกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 

 
งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
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 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.โดยการ
เสรมิผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต บ้านหนองขา่ 
หมู่ที่ 8 จากสี่แยก
บ้านผู้ใหญไ่ป
โรงเรียนบ้าน
หนองขา่  

 
 
 
เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนา
 0.05 เมตร   พื้นที ่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 852.00 ตร.ม. 

345,000 
บ้านหนอง

ข่า 
กองช่าง 

            

11 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.โดยการ
เสรมิผิวจราจร
แอสฟลัทต์ิกคอนก
รีต สายกลาง
หมู่บ้านโนนรัง หมู่
ที ่1 จากทางเข้า
ใหญ่-แยกศาลา
ประชาคม 

 
 
 
เสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  พื้นที ่ดำเนินการไม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตร.ม. 

400,000 บ้านโนนรัง กองช่าง 

            

12 

โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงหิน
คลุก บ้านโนนหาด 
หมู่ที่ 6 สายโนน
หาด-สามแยก
เมืองยาง 
  

 
งานปรับเกรดผิวทางเดมิพร้อมลงหินคลุกผิว
จราจร ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร พืน้ท่ีดำเนนิการไม่
น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร 

200,000 
บ้านโนน

หาด 
กองช่าง 

            



13 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
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 

โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงหิน
คลุกผิวทางจราจร 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
11  เลียบคลอง
ปอพาน  

 
ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร  พื้นที่ดำเนนิการรวม
ไม่น้อยกว่า 3,900.00 ตร.ม. 

230,000 บ้านโคกสูง กองช่าง 

            

14 

โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงหิน
คลุกผิวทางจราจร 
บ้านโคกสูง หมู่ที่ 
11 สายเลียบ
หนองสนวน 

 
ลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 541.00  เมตร ห
นาเฉลี่ย 0.07 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่
น้อยกวา่ 2,164.00 ตร.ม. 

146,000 บ้านโคกสูง กองช่าง 

            

15 

 
 
โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงหิน
คลุกผิวทางจราจร 
บ้านหนองโก หมู่ที่ 
18 สายป่าช้า – 
เชื่อมใหม่สามคัคี  
ต.ช่องแมว 

ช่วงที ่1. งานถมดินคนัทางผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 240.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.70 เมตร พร้อมลงหินคลกุ กว้าง
เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่
น้อยกว่า 840 ตร.ม.  ช่วงที ่2. งานถมดิน
คันทางผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร  พร้อมลงหินคลุก กว้าง
เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร และวางท่อ คสล.
ขนาด 1X1 เมตร จำนวน 19 ทอ่น พื้นที่
ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า1,190.00ตร.ม. 

300,000 
บ้านหนอง

โก 
กองช่าง 

            



14 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกจิกรรม งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

16 

โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงหิน
คลุกผิวทางจราจร 
บ้านใหม่ปฏิรูป 
หมู่ที่ 12 จาก
หนองมะกอก - 
แยกบ้านนายอิฐ 
ช่วยพันธ ์  

ปริมาณงาน งานถมดินคันทาง ขนาดผิว
จราจรกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร  สูง
เฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมลงหินคลกุ ขนาด
กว้าง
เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.07 เมตร พื้นที่ดำเนินการรวมไม่
น้อยกว่า 1,400.00 ตร.ม. 

151,000 
บ้านใหม่
ปฏิรูป 

กองช่าง 

            

17 

โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างโซลา่เซลล์  
ทางหลัก/ทาง
แยก/ทางร่วม  
บ้านภูดินทอง หมู่
ที่ 15  

ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม
ติดตั้งรวมอุปกรณ์ 3 จุด พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย  รายละเอยีดตาม
แบบ แปลนที ่อบต.โนนรัง กำหนด 

103,800 
บ้านภูดิน

ทอง 
กองช่าง 

            

18 

โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างโซลา่เซลล์ 
ทางหลัก/ทาง
แยก/ทางร่วม 
บ้านร่มเย็น หมู่ท่ี 
19 

ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม
ติดตั้งรวมอุปกรณ์ 3 จุด พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่อบต.โนนรังกำหนด 

103,800 
บ้าน

ร่มเย็น 
กองช่าง 

            

19 

โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างโซล่าเซลล์ 
ทางหลัก/ทางแยก/
ทางร่วม บ้านหนอง
สะแก หมู่ท่ี 14
  

ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม
ตดิตั้งรวมอุปกรณ์ 3 จุด พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 1 ป้าย  103,800 

บ้านหนอง
สะแก 

กองช่าง 

            



15 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

 
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

20 

โครงการไฟฟ้าส่อง
สว่างโซลา่เซลล์ 
ทางหลัก/ทาง
แยก/ทางร่วม 
บ้านหนองหว้า
บูรพา หมู่ท่ี 20 

 
ชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อม
ติดตั้งรวมอุปกรณ์ 3 จุด พร้อมตดิตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่อบต.โนนรังกำหนด 

103,800 
บ้านหนอง
หว้าบูรพา 

กองช่าง 

            

21 

โครงการปรับปรุง
ระบบประปารอบ
หมู่บ้าน บ้านดงบงั 
หมู่ที่ 9  โดยการ
ขยายท่อเมน
ประปา 

ปริมาณงาน วาง
ท่อพีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ยาว 2,000.00 เมตร
 พร้อมเชื่อมต่อกับระบบประปาหมู่บ้าน
เดิม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที ่อบต.โนนรัง กำหนด 

340,000
  

บ้านดงบัง กองช่าง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
   2.1  แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

  

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 

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 

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพด้าน
การเกษตร 

 
จัดอบรมให้ความรูด้้านการเกษตรเพื่อ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพการเกษตร ใหแ้ก่
ประชาชนในชุมชน 

20,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

2 

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
เศรษฐกิจ
พอเพียง  

 
จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชนใน
พื้นที ่เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

3 

โครงการจดัหา
วัคซีนเพือ่
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ระบาดในสัตว ์

 
จัดหาวัคซีนโรคระบาดในสัตว์ให้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 100,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

4 

โครงการ
ท้องถิน่ไทยรวม
ใจภักดิ์ รักษ์
พื้นที่สีเขียว 

 
ดำเนินโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ 
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

10,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

5 

โครงการปลูก
ป่าตามแนว
พระราชดำร ิ

 
ดำเนินโครงการปลูกป่าตามแนว
พระราชดำร ิ
 

15,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            



17 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
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 
โครงการยุว
เกษตรกร  

ดำเนินโครงการยุวเกษตรกร 
20,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

7 

โครงการ
ส่งเสริมพืช
สมุนไพร
ครัวเรือน  

ดำเนินส่งเสรมิพืชสมุนไพร
ครัวเรือน ส่งเสรมิการปลูกพืชสมนุไพร
ครัวเรือน 

50,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

8 

 
 
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
  

ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช เพื่อรักษาพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ และ
ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณประโยชน์
ของพืชพรรณหลายๆชนิด ส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรมชาต ิ

50,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

9 

 
โครงการ
ก่อสร้างทำนบ
ห้วยปอพาน 
บ้านหนองหว้า 
หมู่ที่ 2 

 ปริมาณงาน แห่งที ่1.งานก่อสร้างฝาย
ทดน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด
กว้าง 14.00 เมตร สันฝาย
สูง 1.50 เมตร   
แห่งที ่2.งานก่อสร้างฝายทดน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 10.00 เมตร สัน
ฝายสูง 1.50 เมตร 

320,000
  

บ้านหนอง
หว้า 

สำนักปลดั 

            

10 

 
โครงการขุด
ลอกคลองห้วย
ข่า บ้านหนอง
สรวง หมู่ที่ 21
  

ขุดลอกขนาด ปากบนกว้าง
เฉลี่ย 7.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเฉลีย่จากดิน
เดิม 1.50 เมตร ลาด
เอียง 1:1.5 ปรมิาณดินขุดรวมไมน่้อย
กว่า 7,125 ลูกบาตกเ์มตร 

294,000
  

บ้านหนอง
สรวง 

สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. ๒๕66 
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 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย
น้ำล้นหนองสิม  
บ้านโนนหาด 
หมู่ที ่6 

งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มระดับสัน
ฝาย สูง 0.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร และขุดลอก ดนิถม
หน้าฝาย ขนาดกว้าง 
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ถม
ลึกเฉลีย่ 2.00 เมตร 

37,000  
บ้านโนน

หาด 
สำนกัปลดั 
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3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
   3.1  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ  

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 

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 

 
โครงการค่าย
เยาวชนป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ  

ดำเนินโครงการค่ายเยาวชน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด เป็นการจดัอบรมกลุ่ม
เยาวชนเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด ให้
เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
และห่างไกลยาเสพตดิ 

50,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 

            

2 
โครงการจดังาน
วันเด็กแห่งชาต ิ

ดำเนินการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 
            

3 
โครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยใส่
ใจศูนย์เด็ก 

ดำเนินโครงการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยใส่ใจศูนย์เด็ก 50,000 ตำบลโนนรัง 

กอง
การศึกษา 

            

4 
โครงการส่งเสริม
ทักษะกีฬา 

ดำเนินโครงการส่งเสริม
ทักษะกีฬา แก่เด็กและ
เยาวชน 

100,๐๐๐ ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 

            

5 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
-วันสำคัญของชาติ วนัแม่
แหง่ชาติ ฯลฯ 

1,200,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ  

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 

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 

โครงการอาหาร
กลางวัน สำหรับ
เด็กอนุบาล ป.1-
ป.6 โรงเรียน
สังกัดอื่น  

สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน สำหรับเด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.
6 ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
ตำบลโนนรัง 

3,500,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 

            

7 
โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพ
ติดตำบลโนนรัง 

ดำเนินโครงการแขง่ขันกีฬา
ต้านยาเสพติดตำบลโนนรัง 100,000 ตำบลโนนรัง 

กอง
การศึกษา 

            

8 
โครงการ
ประเพณีลอย
กระทง  

ดำเนินโครงการประเพณีลอย
กระทง 
 

80,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 

            

9 

โครงการ
ประเพณีวนั
สงกรานต์ รดน้ำ
ขอพรผู้สูงอาย ุ

ดำเนินโครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ รดน้ำขอพร
ผู้สูงอาย ุ

50,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 

            

10 
โครงการ
ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

ดำเนินโครงการประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 20,000 ตำบลโนนรัง 

กอง
การศึกษา 
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4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   4.1  แผนงานสาธารณสขุ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ  

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 

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 
โครงการตรวจ
คุณภาพน้ำ 
อุปโภค - บริโภค 

ดำเนินโครงการโดยการตรวจ
สภาพน้ำ คณุภาพน้ำ 20,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

 
           

2 
โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
ไข้เลือดออก 

ดำเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 100,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

3 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพหนว่ย
บริการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 

ดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยบริการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) 

15,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

4 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สนัุขบ้า  

 
ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 

190,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

5 
โครงการ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

ดำเนินโครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 30,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

6 

จัดซื้อวัสด/ุวัสดุ
การแพทย์และ
เวชภัณฑส์ำหรบั
หน่วยการแพทย์
ฉุกเฉนิ  

ดำเนินโครงการจดัซื้อวัสด/ุ
วัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์
สำหรับหน่วยการแพทย์
ฉุกเฉิน 

50,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 
   5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ  

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 

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 

โครงการ
ฝึกอบรมสัมนา
และศึกษาดูงาน
ของกลุ่มผู้สูงอาย ุ

ดำเนินโครงการฝึกอบรม
สัมนาและศึกษาดูงานของ
กลุ่มผูสู้งอาย ุ

320,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

 
           

2 

โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอาย ุ  

 
ดำเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

30,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

            

3 

โครงการ
ปรับปรุงและต่อ
เติมศูนย์พัฒนา
ส่งเสริมอาชีพ 
อบต.โนนรัง 

ดำเนนิโครงการปรบัปรุงและ
ต่อเติมศูนย์พัฒนาส่งเสริม
อาชีพ อบต.โนน
รัง รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนรังกำหนด 

31,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

            

4 

โครงการ
ฝึกอบรมสัมนา
และศึกษาดูงาน
ของกลุ่มสตรี 
กลุ่มแม่บ้าน 

 
ดำเนินโครงการฝึกอบรม
สัมนาและศึกษาดูงานของ
กลุ่มสตร ีกลุ่มแม่บ้าน 

320,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

            

5 
โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้าน  

ดำเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน 50,000 ตำบลโนนรัง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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7)  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 
หน่วย 

ดำเนินการ  

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 

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 

โครงการป้องกัน
และลดอุบตัิเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล (7 วัน 
อันตราย) 

 
จัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

100,000 
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลโนนรัง 

สำนักปลดั 

 
           

2 
โครงการขับขี่
ปลอดภัยใส่ใจ
กฎจราจร  

ดำเนินโครงการขับข่ี
ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร 2๐,๐๐๐ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลโนนรัง 

สำนักปลดั 
            

3 

โครงการ
ฝึกอบรมจดัตั้ง
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

 
ฝึกอบรมจดัตั้งอาสาสมคัร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 250,๐๐๐ 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลโนนรัง 

สำนกัปลดั 

            

4 

โครงการ
ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

 
ดำเนินโครงการฝกึอบรม
ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 

50,000 

 
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลโนนรัง 

 
 

สำนักปลดั 

            

5 

โครงการ
ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

 
ฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 50,000 

 
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลโนนรัง 

 
 
สำนกัปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 
 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

โครงการวัน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  

ดำเนินโครงการวนั
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

10,000 

องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลโนนรัง 

 
สำนักปลดั 
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8)  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
   8.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ  

หน่วย 
ดำเนินการ 

  

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 

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 

โครงการจ้าง
เหมาปรบัปรุง
และดูแลเว็บไซต์ 
อบต.  

ปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

 

           

2 
โครงการจดัการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

ดำเนินโครงการจดัการ
เลือกตั้งท้องถิน่ 200,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

3 

โครงการจดังาน
วันสำคัญของ
ชาติ 
 

 
ดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับ
วันสำคัญของชาต ิ

8,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

4 

โครงการ
ฝึกอบรม
กฎหมายน่ารู้แก่
ผู้นำชุมชน 

 
ดำเนินโครงการฝึกอบรม
กฎหมายน่ารู้แก่ผู้นำชุมชน 

20,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

5 

โครงการ
ฝึกอบรมและ
ศกึษาดงูานของ 
ผูบ้รหิาร 
พนักงาน และ
สมาชกิสภา 
อบต.ผูน้ าชมุชน 

 
 
 
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ 
ผู้บริหาร พนักงาน และ
สมาชิกสภา อบต.ผู้นำชุมชน 

400,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม รายละเอยีดของกิจกรรม งบประมาณ 

สถานที ่
ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

โครงการพัฒนา
และส่งเสรมิการ
ดำเนนิงานศนูย์
ยุติธรรมชุมชน
ตำบลโนนรัง 

 
ดำเนินโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์
ยุติธรรมชุมชนตำบลโนนรัง 

20,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

7 
โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 
 

ดำเนินงานโครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 10,000 

 
ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

8 
โครงการองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลเคลื่อนที ่

ดำเนินโครงการองค์การ
บริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่
   

50,000 
 

ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
            

9 

 
 
 
โครงการอบรม
เพิ่มศักยภาพ
บุคลากร  

ดำเนนิโครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร,โครงการ
พัฒนาส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม เพื่อ
เสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สจุรติ, โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพสูส่ังคมยุกต์
ใหม ่

100,000 

 
 
 

ตำบลโนนรัง 

 
 

สำนักปลดั 
 
 
 

            

10 

 
โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำ องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลโนนรัง
  

งานก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็กช้ันเดียว ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร จำนวน
ห้องน้ำไม่นอ้ยกว่า 5 ห้อง 

300,000 

 
 
 

ตำบลโนนรัง 

 
 

สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

โครงการ
ปรับปรุง
สำนกังาน
องคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลโนนรัง 

งานปรับปรุงฝ้าเพดาน ทาสี
ภายนอกอาคาร หน้าต่างจำ
วน 8 ชุด ประตู+
อุปกรณ์ 1 ชุด 

491,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

12 

โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอ
ชุมพวง จังหวัด
นครราชสมีา 

 
ดำเนินโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

20,000 ตำบลโนนรัง สำนกัปลดั 

            

13 

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ดำเนินโครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  

50,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

14 
โครงการจดัเก็บ
ภาษีเคลื่อนท่ี 

ดำเนินโครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนที ่   

10,000 ตำบลโนนรัง กองคลัง 
            

15 

โครงการจดัทำ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน  

 
ดำเนินโครงการจดัทำแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  

400,000 ตำบลโนนรัง กองคลัง 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับทีไ่ม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
ประเภทครุภัณฑ์ 

 
1.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน 
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

 
 

จัดซื้อเก้าอ้ีตัวสูง 

เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม ขา
เหล็ก 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน มีที่วาง
แขน 2 ข้าง ทีน่ัง่และพนักพงิบุหนังเทียม 
 

5,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

2 

 
 

จัดซื้อเก้าอ้ี
ประชุม 

 
เก้าอี้จัดเลี้ยงพนักพิงทรง
เอ ขนาด กว้าง 4.35X ยาว 56X สูง 90 ซม
. ขาเก้าอ้ีเป็น
เหล็ก 3/4" X 3/4" หนา 1 มลิ ราคา 
 

32,500 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

3 

 
 

จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000BTU แบบแยก
ส่วน ราคาที่กำหนดเป็นราคาพร้อมติดตั้ง มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีความหน่วงเวลา
การทำงานของคอมเพรสเซอร์ ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
 

150,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

 
 
 
 

จัดซื้อเครื่องเสียง 

ตู้ลำโพง 18 นิ้ว ตู้ไฟเบอร์มลีอ้ลาก มี
แบตเตอรี่ในตัว ใส่ขาตั้งลำโพงได้ รองรับบลู
ทูธ Bluetooth USB FM รองรับ USB SD C
ard  ไมค์ลอยคู ่ย่าน UHF แท้ มี
หน้าจอ Display ขนาด
ลำโพง 53X46X85 ซม. Professional  
speaker with USB/SD 2 อินพตุ ไมโครโฟน
/กีตาร์ ความถี่ตอบสนองไม่น้อยกว่า 60Hz-
20KHz จดัอนัดับความต้านทานที ่4Q  

10,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

5 

 
 
 
 
 

จัดซื้อชุดโตะ๊เก้าอ้ี
ทำงาน 

1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กเคลือบหน้าโต๊ะ
ด้วยกระจก
ใส ขนาด 65X120X120 เซนตเิมตร(กว้าง
XยาวXสูง) จำนวน 3 ตัว มลีิ้นชัก
ทั้งหมด 4 ช่องพร้อมกุญแจ  
2) เก้าอี้ทำงานบุหนงัเทียม ขา
เหล็ก 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน มีที่วาง
แขน 2 ข้าง ที่น่ังและพนักพิงบหุนัง
เทียม จำนวน 3 ตัว 
 

30,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

6 

 
 

จัดซื้อตู้บานเลื่อน 
2 บาน 

-ตู้บานเลื่อนแบบเหล็ก 2 บาน 
-มีแผ่นช้ันปรับระดับ 1 ช้ิน 
-ขนาด 40X120X85 ซม. 
-คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
 

22,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
จัดซื้อโตะ๊ประชุม โต๊ประชุมหน้าเหล็ก จำนวน 30 ตัว 

ขนาด 45X120X 75 ซม. ขาโตะ๊เป็น
เหล็ก โต๊ะสามารถพับเก็บได้   

67,500 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
            

8 

จัดซื้อเก้าอ้ี
ทำงาน  

เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม ขา
เหล็ก 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน มีที่วาง
แขน 2 ข้าง ทีน่ัง่และพนักพิงบุหนัง
เทียม จำนวน 1 ตัว 

5,000 ตำบลโนนรัง กองคลัง 

            

9 

จัดซื้อโตะ๊ทำงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กเคลือบหน้าโต๊ะด้วย
กระจก
ใส ขนาด 65X120X75 เซนติเมตร จำนวน 
1 ตัว มีลิ้นชักท้ังหมด 4 ช่องพร้อมกุญแจ 

7,500 ตำบลโนนรัง กองคลัง 
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1.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน 
   2. แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

จัดซื้อชุดโตะ๊เก้าอ้ี
ทำงาน  

1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กเคลือบหน้าโต๊ะ
ด้วยกระจกใส ขนาด 65X120X75
เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว มลีิ้นชัก
ทัง้หมด 4 ช่องพร้อมกุญแจ  
2) เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม ขา
เหล็ก 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน มีที่วาง
แขน 2 ข้าง ที่น่ังและพนักพิงบุหนัง
เทียม จำนวน 2 ตัว 

20,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 
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1.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน 
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์                 

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

 
จดัซื้อเก้าอี้
ทำงาน 
  

เก้าอี้ทำงานบุหนังเทียม ขา
เหล็ก 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน มีที่วาง
แขน 2 ข้าง ที่น่ังและพนักพิงบุหนัง
เทียม จำนวน 1 ตัว 

5,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ 

            

2 

 
 
 
จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศ แบบติด
ผนัง ขนาด 9,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง 
ใช้ติดห้องเล็กด้านหนา้กองสวัสดิการ แบบติด
ผนัง ราคาที่กำหนดเป็นราคาพร้อมติดตั้ง มี
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ต้องไดร้บัการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม และ
เป็นไปตามบัญชมีาตรฐานครุภณัฑ์ 

16,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ 

            

3 

 
 
จัดซื้อตู้โชว์
กระจก  

ตู้โชว์กระจก จำนวน 1 หลัง เพื่อใส่สินค้าหรือ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและเป็นการประชาสัมพันธ์
สินค้าของกลุ่มแมบ่้านตำบลโนน
รัง คุณลักษณะดังนี้ ตู้โชว์กระจก ขาตู้มี
ล้อเลื่อน ขนาด 4 ฟุต 40X120X115 ซม. 
มีช่องใส่ขนาด 3 ช่อง บานตู้เป็นกระจกเลื่อน 

4,500 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ 
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1.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำนักงาน 
   4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

 
จดัซื้อเก้าอี้
ทำงาน 
 
  

เก้าอ้ีทำงานบุหนังเทียม ขา
เหล็ก 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน มีที่วาง
แขน 2 ข้าง ที่น่ังและพนักพิงบุหนัง
เทียม จำนวน 1 ตัว  

5,000 ตำบลโนนรัง กองช่าง 
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2.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
สำหรับงาน
สำนักงาน  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิว้)จำนวน3
เครื่อง มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า4
แกนหลัก(4core)และ8แกนเสมือน(8Thread) และ
มีเทคโนโลยีเพิม่สญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสงู(Turbo Boost
หรือMax Boost) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬิกา
สูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย หน่วย
ประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memoryรวมในระดับ(level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB มีหนว่ยความจำหลัก
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB มีหนว่ยจดัเก็บข้อมลูชนิด(SATA) หรือ
ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า1TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจ ุ
ไม่น้อยกว่า 250GB จำนวน 1 หน่วย มี DVD–
RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bas
e–Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่อง
เชื่อมต่อ แบบSUB 2.0หรือดีกว่าไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง มีแป้นพิมพ์และเมาสม์ีจอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

69,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

 
 
 
 
จัดซื้อจอ
อัจฉริยะ 
กระดาน
อิเล็กทรอนคิ
ส ์

จออัจฉริยะ กระดาน
อิเล็คทรอนิคส์ 55M3A Interactive Flat Panel 
ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
คุณสมบัติพอสังเขปดังนี ้
-สำหรับการประชุม ห้องเรียน 
-ภาพคมชัดระดับ 4K (3840 x 2160) 
-ระบบปฏิบตัิการ Android 8.0 
-เขียนลื่นไหลและใช้ฝ่ามือลบได ้
-รองรับการทำเช่ือมต่อหน้าจอแบบไรส้าย 
-จดบันทึก บันทึก แล้วแก้ไขใหม่ได ้
-รองรับเไฟล์เอกสารต่างๆ และ G Drive 

70,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

3 

 
 
 
 
 
 
จัดซื้อ
สแกนเนอร ์

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ
ขนาด A4 อัตโนมัติ ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น 
-สามารถสแกนเอกสารได้ 2หน้าแบบอัตโนมัต ิ 
-มีความระเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อย
กว่า 600x600dpi 
-มีความเร็วในการสแกนกระดาษA4ได้ไม่น้อย
กว่า 23ppm 
-สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษ
ขนาด A4 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบUSB2.0หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1ช่อง 

16,000  ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดซื้อ
เครื่องพมิพ์ 
(สี)  

ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์
หรือ LED ส ีจำนวน 1 เป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น Printer,Copier,และScanner
ภายในเครื่องเดียวกัน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 600x600 dpi มีความเร็วในการพิมพ์
ขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4ไม่น้อย
กว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) มีความเร็วในการพมิพ์
สีสำหรับกระดาษขนาดA4ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที(ppm) มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ(Auto Document Feed) มีความละเอียด
ในการแสกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า1,200x1,200dpi 
สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสแีละขาวดำ 
สามารถทำสำเนาไดสู้งสดุไม่น้อยกว่า99 สำเนา 
สามารถย่อและขยายได2้5ถึง400เปอรเ์ซ็นต์ มี
หน่วยความจำ(Memory)ขนาดไมน่้อย
กว่า 256 MB มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบ
USB 2.0หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง มีช่อง
ต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง หรือสามารถ
ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ มีถาดใส่กระดาษได้ไม่
น้อยกว่า 250 แผ่น สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได ้

15,000  ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ 

 
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 (20หน้า/
นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ย
กว่า 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าตอ่นาที(ppm)  
-มีความเร็วในการพิมพ์สสีำหรบักระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าตอ่นาที(ppm) 
-สามารถพิมพเ์อกสารกลับหน้าอัตโินมัตไิด ้
-มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 256 MB 
-มีช่องเชือ่มต่อ(Interface)แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 B
ase-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ สามารถ
กำหนดขนาดของกระดาษเองได ้
 

10,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ 
(สำหรับ
สำนักงาน) 

คอมพิวเตอรส์ำหรับสำนักงาน  สำหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 30,000 บาท เพือ่ใช้ในการจัดทำแผนท่ี
ภาษี รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อย
กว่า 8 แกนหลัก(8 core)และ16แกนเสมือน
(16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสดุ ไม่น้อย
กว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย 
-หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มหีน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
-มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรอืดีกว่า ดังนี ้
1)เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมหีน่วยความจำขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 

60,000 ตำบลโนนรัง กองคลัง 
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2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลางแบบGraphics  
3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูชนิด(SATA) หรือดีกว่าขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2TB หรือ
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
-มี DVD–RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(Network Interface) แบบ 10/100/ 1000 Bas
e – T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ SUB 2.0 หรือ
ดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
-มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิว้ จำนวน 1 หน่วย 

7 

 
 
 
เครื่องพิมพ์ 
Multifuncti
on เลเซอร์ 
หรือ LED 
 
 
 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ีจ
ำนวน 1 เครื่อง  
-เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier, และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ย
กว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าตอ่นาที(ppm)  
- มีความเร็วในการพมิพ์สสีำหรับกระดาษ 

15,000  ตำบลโนนรัง กองคลัง 
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ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าตอ่นาที(ppm)  
-มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- มีความละเอียดในการแสกนสูงสดุ ไม่น้อย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสแีละขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเ์ซ็นต ์
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 256 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 B
ase-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได ้
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ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย 

8 

 
 
 
 
 
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ 
LED ขาว ดำ
 
 
 
 
 
  

เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบ
ที ่1 (20 หน้า/
นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ย
กว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าตอ่นาที(ppm)  
- มีความเร็วในการพมิพ์สสีำหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าตอ่นาที(ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัติโนมัตไิด้ 
- มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 256 MB 
- มีช่องเชือ่มต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 B
ase-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได ้

10,000  ตำบลโนนรัง กองคลัง 

            



42 
 

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 

 
 
 
 
เครื่องพิมพ์
เลเซอร ์
 
 
 
 
  

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 (28หน้า/
นาที) จำนวน 2 เครื่อง ราคา 17,800 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ย
กว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพมิพ์สำหรับกระดาษ
ขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าตอ่นาที(ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัติโนมัตไิด้ 
- มีหน่วยความจำ(Memory) ขนาดไม่น้อย
กว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีชอ่งต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 B
ase-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไรส้าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ สามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได ้

17,800 ตำบลโนนรัง กองคลัง 
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2.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        
   2. แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ 
งบประมา

ณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องพิมพ์ 
Multifuncti
on เลเซอร์ 
หรือ LED สี
 
 
 
 
 
 
  

เครื่องพิมพ์Multifunctionเลเซอร์หรือLEDส ีเป็น
อุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter,Copier,และ
Scannerภายในเครื่องเดียวกัน มคีวามละเอียดใน
การพิมพ์ไม่น้อยกว่า600x600dpi มีความเร็วใน
การพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษขนาดA4ไม่น้อยกว่า
20หนา้ต่อนาที(ppm) มีความเร็วในการพิมพ์สี
สำหรับกระดาษขนาดA4ไม่น้อยกว่า20หนา้ต่อนาที
(ppm)มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ(Auto Document Feed)มีความละเอียด
ในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า1,200x1,200dpi 
สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสแีละขาวดำ 
สามารถทำสำเนาไดสู้งสดุไม่น้อยกว่า99สำเนา 
สามารถย่อและขยายได2้5ถึง400เปอรเ์ซ็นต์ มี
หนว่ยความจำ(Memory)ขนาดไมน่้อยกว่า
256MB มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB 2.0
หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง มีช่องต่อระบบ
เครือข่าย(Network Interface)แบบ10/100Base-
Tหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1ช่องหรือสามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไรส้ายWi-Fi(IEEE802.11b,g,n)
ได้มีถาดใสก่ระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า250แผ่นสามารถ
ใช้ได้กับA4,Letter,Legalและสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได ้

15,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 
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2.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์                 

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องพิมพ์ 
Multifuncti
on เลเซอร์ 
หรือ LED สี
 
 
  

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ีเ
ป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็นPrinter,Copier,
และScannerภายในเครื่องเดียวกนั มีความ
ละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า600x600dpi มี
ความเร็วในการพมิพ์ขาวดำสำหรบักระดาษขนาด
A4ไม่น้อยกว่า20หน้าต่อนาที(ppm) มีความเร็ว
ในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษขนาดA4ไม่น้อยกว่า
20หนา้ต่อนาที(ppm) มีถาดป้อนเอกสาร
อัตโนมัติ(AutoDocumentFeed) มีความละเอียด
ในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า1,200x1,200dpi 
สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสแีละขาวดำ 
สามารถทำสำเนาไดสู้งสดุไม่น้อยกว่า99สำเนา 
สามารถย่อและขยายได2้5ถึง400เปอรเ์ซ็นต์ มี
หน่วยความจำ(Memory)ขนาดไมน่้อยกว่า
256MB มีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB2.0
หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง มีช่องต่อระบบ
เครือข่าย(Network Interface)แบบ
10/100Base-Tหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1
ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไรส้ายWi-
Fi(IEEE802.11b,g,n)ได้ มีถาดใสก่ระดาษได้ไม่
น้อยกว่า250แผ่น สามารถใช้ได้กบั
A4,Letter,Legalและสามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได ้

15,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ 
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2.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์        
   4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
สำหรับ
สำนักงาน 
 
 
 
 
 
 
  

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง
(CPU)ไม่น้อยกว่า6แกนหลัก(6core)และ12แกน
เสมือน(12Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง(TurboBoostหรือMaxBoost)โดย
มีความเร็วสญัญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า
4.2GHzจำนวน1หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง
(CPU)มีหน่วยความจำแบบCacheMemoryรวม
ในระดับ(level)เดียวกันขนาดไม่นอ้ยกว่า8MB มี
หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมหีน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า
2GBหรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ
GraphicsProcessingUnitทีส่ามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า2GB 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า2GB มีหน่วยความจำ
หลัก(RAM)ชนิดDDR4หรือดีกว่ามขีนาดไม่น้อย
กว่า8GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมลูชนดิ(SATA) หรือ

22,000  ตำบลโนนรัง กองช่าง 
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ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า1TBหรือชนิด
SolidStateDriveขนาดความจุไมน่้อยกว่า250GB
จำนวน1หน่วย มีDVD–RWหรือดกีว่าจำนวน1
หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย
(NetworkInterface)แบบ
10/100/1000Base–Tหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อย
กว่า1ช่องมีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบSUB2.0
หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า3ช่อง มีแปน้พิมพ์และเมาส์ 
มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้วจำนวน1
หน่วย 

2 

 
 
 
 
 
 
 
เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ส ี
 
 
 
 
  

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLEDขาวดำชนิดNetwork
แบบท่ี1(20หน้า/นาที)มีความละเอียดในการพิมพ์
ไม่น้อยกว่า600x600dpiมีความเร็วในการพิมพ์
ขาวดำสำหรับกระดาษขนาดA4ไม่น้อยกว่า20
หน้าต่อนาที(ppm)มีความเร็วในการพิมพ์สสีำหรับ
กระดาษขนาดA4ไม่น้อยกว่า20หน้าต่อนาที
(ppm)สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัติโนมตัิได้มี
หน่วยความจำ(Memory)ขนาดไมน่้อยกว่า
256MBมีช่องเชื่อมต่อ(Interface)แบบUSB2.0
หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1ช่องมีช่องต่อระบบ
เครือข่าย(NetworkInterface)แบบ
10/100Base-Tหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1
ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือขา่ยไรส้ายWi-
Fi(IEEE802.11b,g,n)ได้มีถาดใสก่ระดาษไดไ้ม่
น้อยกวา่250แผ่นสามารถใช้ได้กบั
A4,Letter,Legalและสามารถกำหนดขนาดของ
กระดาษเองได ้

20,000 ตำบลโนนรัง กองช่าง 
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3.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร              
   1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน       

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องสูบน้ำ
 
 
 
  

เครื่องสูบน้ำ พร้อมลากจูง 1 เครือ่ง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
-ประเภทเครื่องยนตด์ีเซล ไม่น้อย
กว่า 4 สบู 4 จังหวะ 
-กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อย
กว่า  แรงม้า 1,500 รอบ 
-ปริมาณนำ้สูงสดุไม่น้อยกว่า 570 ลบ.ม./ชม. 
-ระยะส่งน้ำสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 15 เมตร  
-ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
-ขนาดท่อดูดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 
-ระบบหล่อเย็น หม้อน้ำรังผึ้ง 
-ระบบสตาร์ท กุญแจสตาร์ท 
-ตวัปั๊มและใบพัดทำจากเหล็กหลอ่คุณภาพสูง 

500,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

2 
สายส่งน้ำ  สายส่งน้ำPVC-Lay Flat ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อย

กว่า  100 เมตร จำนวน 4 ม้วน  
100,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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4.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
   1. แผนงานสาธารณสุข      

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
 
 
 
 
 
จัดซื้อตู้เย็น
 
 
 
 
 
  
  

ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต ไดร้ับฉลาก
ประสิทธิภาพ เบอร์ 5 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ใน
การเก็บรักษาวัคซีนและวสัดุวิทยาศาตร์ทาง
การแพทย์อื่นๆ ตามราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานในบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ ์สำนกั
งบประมาณ ดังนี ้
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความจุภายในไม่ต่ำ
กว่า 
2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นท่ี
ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
3. การจดัซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการ
ประหยดัพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา 

8,500 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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5.) ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์สำรวจ            
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      

ลำดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กล้องระดับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

กล้องระดับ ขนาด
กำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด ราคา 30,50
0 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี ้
ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 
 1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมตัิพร้อมขาตั้ง 
 2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตัง้ตรงตาม
ธรรมชาต ิ
 3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า 
 4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่
น้อยกว่า 35 มลิลเิมตร 
5) ขนาดความกว้างของภาพที่เหน็ใน
ระยะ 100 เมตร ไม่น้อย
กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
 6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุ้ดไม่เกิน 2 เมตร 
 7) ค่าตัวคูณคงที ่100 
 8) มีระบบอตัโนมตัิโดยใช้Compensator ที่มี
ช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัตไิม่น้อย
กว่า + / - 12 ลิปดา 
 9) ความละเอียดในการทำระดับใน
ระยะ 1 กิโลเมตร 
ไม่เกิน + / - 1.5 มลิลเิมตร 
10) ความไวของระดับนำ้ฟองกลมไมเ่กิน

30,500 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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กว่า 10 ลปิดาต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า 
11) มีจานองศาอ่านมุมราบ360 องศา มีขีด
กำกับทุก ๆ 1 องศา 
12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อย
กว่า 80 มลิลเิมตร 
13) อ่านค่ามมุโดยตรงไม่เกิน 1 องศา 
14) อ่านค่ามมุโดยประมาณไม่เกนิ 6 ลิปดา 
15) ต้องได้รับประกาศนยีบัตร ISO 9001  
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย 
(1) มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได ้
(2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้พรอ้มลูกดิ่งและ
สาย 1 ชุด 
(3) มีฝาครอบเลนส ์
(4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง 
หมายเหตุ: การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจาก
ตัวเลข ซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งด ี
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1.) ประเภทวัสดุ : วัสดุสำนักงาน             
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป     

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุ
สำนักงาน 
  
  

เช่น หนงัสือ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ตรายาง เก้าอ้ี
พลาสติก เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ยางลบ ไม้
บรรทัดเหล็ก แฟ้ม เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ 

100,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

2 
วัสดุ
สำนักงาน  

หนังสือ กระดาษ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ำดื่ม
สำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ 

40,000 ตำบลโนนรัง กองคลัง 
            

 
 
 
1.) ประเภทวัสดุ : วัสดุสำนักงาน             
   2. แผนงานการศึกษา  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุ
สำนักงาน  

เช่น  หนังสือ กระดาษ เครื่องคดิเลขขนาดเล็ก ไม้
บรรทัด ดินสอ ปากกา เทป น้ำดื่ม ฯลฯ 

80,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 
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1.) ประเภทวัสดุ : วัสดุสำนักงาน             
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์                .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุ
สำนักงาน  

เช่น หนังสือ กระดาษ  เครื่องคดิเลขขนาด
เล็ก อุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับเย็บกระดาษ ฯลฯ 

30,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ 
            

 

 

 

 

1.) ประเภทวัสดุ : วัสดุสำนักงาน             
   4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอยีดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุ
สำนักงาน  

เช่น หนังสือ กระดาษ  เครื่องคดิเลขขนาด
เล็ก อุปกรณ์ขนาดเล็กสำหรับเย็บ ปากกา เทป
กาว ฯลฯ 

40,000 ตำบลโนนรัง กองช่าง 
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2.) ประเภทวัสดุ : วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป               .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ
  

เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสญัญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เขม็ขัดรัด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

30,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

2 
วัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ  

เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เขม็ขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไ์ฟฟ้า ฯลฯ 

5,000 ตำบลโนนรัง กองคลัง 
            

 
 
 
2.) ประเภทวัสดุ : วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                
   2. แผนงานการศึกษา             .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ
  

เชน่ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสญัญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เขม็ขัดรัด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

20,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 
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2.) ประเภทวัสดุ : วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์             .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ
  

เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสญัญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เขม็ขัดรัด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

5,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ 

            

 
 
 
2.) ประเภทวัสดุ : วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                
   4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
 .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ
  

เช่น  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่งสญัญาณ ฟิวส์ เทปพัน
สายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เขม็ขัดรัด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวติซ์ไฟฟ้า ฯลฯ 

5,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ 
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2.) ประเภทวัสดุ : วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                
   5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุไฟฟ้า
และวิทย ุ
  

 เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขดัรดัไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า ฯลฯ 

100,000 ตำบลโนนรัง กองช่าง 
            

 
 

3.) ประเภทวัสดุ : วัสดุงานบ้านงานครัว               
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป            .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุงานบ้าน
งานครัว  

เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก ส
บู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ำ ไม้กวาด เข่ง ผ้าปโูตะ๊ ผ้าคลุมเก้าอี ้ผา้ซับในที่
ใช้ในการจัดตกแต่งสถานท่ีฯลฯ 

50,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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3.) ประเภทวัสดุ : วัสดุงานบ้านงานครัว               
   2. แผนงานการศึกษา           .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุงานบ้าน
งานครัว  

1.กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู ่น้ำยา
ดบักลิ่น แปรง กรอบรปู มีด ถัง ถาด แก้วน้ำ ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโตะ๊ หม้อ ฯลฯ  
2. อาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวยัและเด็กนักเรียน
โรงเรียน จำนวน 980 คน 

2,000,00
0 

ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 

            

 
 

4.) ประเภทวัสดุ : วัสดุก่อสร้าง              
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป          .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้ คมี ชะแลง  ส ีปูน
สีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำ
บาดาล ฯลฯ 

75,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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4.) ประเภทวัสดุ : วัสดุก่อสร้าง              
   2. แผนงานการศึกษา         .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุก่อสร้าง เช่น  ไม้ต่างๆ ค้อน น้ำมันทาไม้  ส ีปูนสีเมนต์ ท่อ
น้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำ
บาดาล ฯลฯ 

70,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
4.) ประเภทวัสดุ : วัสดุก่อสร้าง              
   3. แผนงานสังคมสงเคราะห์        .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุก่อสร้าง เช่น  ส ีปูนสีเมนต์ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 

10,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ 
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5.) ประเภทวัสดุ : วัสดุยานพาหนะและขนส่ง             
   1.แผนงานบริหารงานทั่วไป               .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต์ น้ำมัน
เบรก ฟิล์มกรองแสง น้ำกลั่น เบาะ
รถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกยีร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หมอ้น้ำ ฯลฯ 

150,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

 
 
 
 
5.) ประเภทวัสดุ : วัสดุยานพาหนะและขนส่ง             
   2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน              .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ เช่น ยาง
รถยนต์ น้ำมันเบรก  เบาะรถยนต ์เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย หมอ้น้ำ ฯลฯ 

70,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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6.) ประเภทวัสดุ : วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     
   1.แผนงานบริหารงานทั่วไป             .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมัน
เบนซิน น้ำมัน
จาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมัน
เกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 

200,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

 
 
 
6.) ประเภทวัสดุ : วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น     
   2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน             .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุเชื้อเพลงิ
และหล่อลื่น 

สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์เช่น น้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซนิ น้ำมัน
จาระบี น้ำมันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ น้ำมัน
เกียร์ น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ 

50,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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7.) ประเภทวัสดุ : วัสดุการเกษตร     
   1.แผนงานบริหารงานทั่วไป            .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

วัสดุ
การเกษตร 

เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน คราดซี่พรวนดิน
ระหว่างแถว อวน กระชัง มีดตัดตน้ไม้ ปุ๋ย ยา
ป้องกันและกำจัดศตัรูพืชและสัตว ์อาหาร
สัตว์ พันธุ์สัตวป์ีกและสัตว์น้ำ หัวกะโหลกดูด
น้ำ ฯลฯ 

10,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

 
 
 
8.) ประเภทวัสดุ : วัสดุโฆษณาและเผยแพร่            
   1.แผนงานบริหารงานทั่วไป            .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุโฆษณา
และเผยแพร ่

เช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซมู ป้าย
ประชาสมัพันธ์ พู่กัน ส ีเมมโมรี่การ์ด แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วดีีโอเทป,แผ่น
ซีดี) เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนนิงาน ฯลฯ 

20,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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9.) ประเภทวัสดุ : วัสดุคอมพิวเตอร์  
   1.แผนงานบริหารงานทั่วไป            .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอยีดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพห์รือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วย
ประมวลผล แผงแปน้อักขระหรือ
แป้นพิมพ ์เมาส์ เครื่องกระจายสญัญาณ ฯลฯ 

100,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

2 

วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพห์รือแถบพมิพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วย
ประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ ์เมาส์ เครื่องกระจายสญัญาณ ฯลฯ 

70,000 ตำบลโนนรัง กองคลัง 

            

 
 
9.) ประเภทวัสดุ : วัสดุคอมพิวเตอร์  
   2.แผนงานการศึกษา           .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วย
ประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ ์เมาส์ เครื่องกระจายสญัญาณ ฯลฯ 

30,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

การศึกษา 
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9.) ประเภทวัสดุ : วัสดุคอมพิวเตอร์  
   3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์         .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วย
ประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ ์เมาส์ เครื่องกระจายสญัญาณ ฯลฯ 

50,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ 

            

 
 
 
9.) ประเภทวัสดุ : วัสดุคอมพิวเตอร์  
   4.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา         .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพวิเตอร์ หน่วย
ประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ ์เมาส์ เครื่องกระจายสญัญาณ ฯลฯ 

40,000 ตำบลโนนรัง กองช่าง 
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10.) ประเภทวัสดุ : วัสดุเครื่องแต่งกาย  
   1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน      .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 

 

พ.ศ. ๒๕65 พ.ศ. 2566 
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 
 

 
วัสดุเครื่อง
แต่งกาย 

ชุด อปพร. จำนวน 50 ชุด ประกอบไป
ด้วย เสื้อ กางเกง หมวก เครื่องแต่งกายประกอบ
ต่างๆ ฯลฯ  และจดัซื้อชุดกันไฟท่ีใช้ในงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย  

120,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

 
 
 
11.) ประเภทวัสดุ : วัสดุเครื่องดับเพลิง        
   1.แผนงานการรักษาความสงบภายใน      .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 
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วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เช่น น้ำยาเคมี วาล์วนำ้ดับเพลิง(เช่ือมกับ
รถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์
ดับไฟป่า(เช่น สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง ลูก
บอลดับเพลิง ฯลฯ 

50,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 
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12.) ประเภทวัสดุ : วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์              
   1.แผนงานสาธารณสุข     .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 
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วัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือ
การแพทย์ 

เช่น เปลหามคนไข ้เครื่องวัดน้ำฝน ถังเก็บ
เชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำลี
และ
ผ้าพันแผล เวชภัณฑ ์แอลกอฮอล์  เคมีภณัฑ์ ออก
ซิเจน น้ำยาตา่งๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ 

30,000 ตำบลโนนรัง สำนักปลดั 

            

 
 
 
13.) ประเภทวัสดุ : วัสดุดนตรี     
   1.แผนงานสังคมสงเคราะห ์     .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดุที่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 
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วัสดุดนตร ี

เพื่อใช้ในกิจกรรมนันทนาการ สำหรับพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุเช่น ฉิ่ง ฉาบ กลอง โทน ป่ี ขลุ่ย ฯลฯ  

10,000 ตำบลโนนรัง 
กอง

สวัสดิการ 
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14.) ประเภทวัสดุ : วัสดุสำรวจ     
   1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    .  

ลำดับ
ที ่

วัสดุ รายละเอียดของวัสดทุี่ดำเนินการ งบประมาณ 
สถานที ่

ดำเนินการ 

หน่วย 
ดำเนินการ 
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วัสดุสำรวจ
  

วัสดุสำรวจในส่วนงานก่อสร้างที่จำเป็น เช่น สาย
วัด ตลับเมตร อุปกรณ์ทางการช่าง ฯลฯ 

5,000 ตำบลโนนรัง กองช่าง 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


