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ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินส่ีปี  และแผน
ด าเนินงานประจ าปี  เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการพฒันาทอ้งถ่ินให้สอดคลอ้งตามยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 5 
ขอ้ 27 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 27 โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยู ่ 2  ส่วน   คือ 
  (1)  ส่วนที่ 1 บทน า  ประกอบดว้ย บทน า , วตัถุประสงคข์องแผนด าเนินงาน , ขั้นตอนการจดัท า
แผนด าเนินงาน , ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
  (2)  ส่วนที ่2 บัญชีโครงการ / กจิกรรม  ประกอบดว้ย บญัชีสรุปโครงการและงบประมาณ , บญัชี
โครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
  การจดัท าแผนด าเนินงาน ถือปฏิบติัตามขอ้  26 และขอ้  27  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยการจดัท าแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
จดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 27 โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อแสดง
ถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพฒันาและกิจกรรมการพฒันาท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณนั้นๆ  และเพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลมีความชดัเจนในการปฏิบติัมากยิ่งข้ึน เป็นการลดความซ ้ าซ้อนของแผนงาน / 
โครงการ และเพื่อการประสานงานและบูรณาการการท างานกบัหน่วยงาน  และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน / โครงการ ในแผนด าเนินงาน และเพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
เพื่อควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
การด าเนินงานและการประเมินผล 
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ส่วนที ่ 1   
บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     พ.ศ. 
2548  ไดนิ้ยามศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งวา่ “แผนด าเนินงาน”  หมายถึง แผนด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น  ซ่ึงอธิบายไดว้า่แผนด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือ
ในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล ดงันั้น แผนด าเนินงานจึงมีลกัษณะ ดงัน้ี  
  - เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพฒันา และมีลกัษณะเป็นแผนด าเนินการ 
  - จดัท าหลงัจากท่ีไดมี้การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
  - แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณท่ีชดัเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
  - เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ีขององคก์รปกครอง 
   ส่วนทอ้งถ่ิน 

1.1   วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนด าเนินงาน  

  1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพฒันาและกิจกรรมการพฒันาท่ีด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณนั้น 
 2.  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
ชดัเจนในการปฏิบติัมากยิง่ข้ึน  เป็นการลดความซ ้ าซอ้นของแผนงาน/โครงการ 
 3.  เพื่อประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของ
แผนงาน/โครงการในแผนด าเนินงาน 
 4.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 ลกัษณะของแผนด าเนินงาน 

  แผนด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นสร้าง เพื่อควบคุม

การด าเนินการ ใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงาน

และประเมินผล ดงันั้นแผนด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจดัท าดงัน้ี 

  1. เป็นแผนท่ีแยกออกจากแผนพฒันาและมีลกัษณะเป็นแผนการด าเนินการ 

  2. จดัท าหลงัจากท่ีไดมี้การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเรียบร้อยแลว้ 

  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชดัเจน 

  4. เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 



 
1.3   ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2548  หมวด 5 ขอ้ 26 ไดก้ าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
  (1)  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  (2)  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศ
เป็นแผนด าเนินงาน ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชน
ในทอ้งถ่ินทราบ โดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 
  และหมวด 5 ขอ้ 27  กล่าววา่ แผนด าเนินงานให้จดัท าเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
นั้นหรือภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจง้แผนงาน / โครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีตอ้งด าเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
 
1.4  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 

  1.  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพฒันา / งบประมาณรายจ่าย / แผนงาน / โครงการของ
หน่วยงานมีความสะดวกมากยิง่ข้ึน 

 2.  เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของหน่วยงานมีความชดัเจนในการปฏิบติั
มากยิง่ข้ึน เป็นการลดความซ ้ าซอ้นของแผนงาน/โครงการ 
 3.  เพื่อประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 4.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เป็นการควบคุมการด าเนินงาน
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าใหท้ราบระยะเร่ิมตน้และส้ินสุดของโครงการได ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

(ส่วนที ่2) 
 
 
 
 

-  บัญชีสรุปโครงการ และงบประมาณ 
-  บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน    อ าเภอช านิ    จังหวดับุรีรัมย์ 

 

หมายเหตุ   1. วธีิคิดร้อยละของโครงการทั้งหมด  =   จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ x 100 
                                         จ  านวนโครงการตามแผนพฒันา 

 

            2. วธีิคิดร้อยละของงบประมาณ  =   งบประมาณท่ีด าเนินการ x 100 
                                          งบประมาณตามแผนพฒันา 

---------------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน

โครงการตาม
แผนพฒันา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ตามแผนพฒันา 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน ้า 
แนวทางท่ี 1.1 แนวทางการพฒันาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน และการผงัเมือง 

 
50 

 
2 
 
 

 
3.08 

 
16,755,000.00 

 
4,150,000 

 

 
24.77 

 
กองช่าง 

                                                                            รวม 50 2 3.08 16,755,000.00 4,150,000 24.77  
วธิีคดิระดบัความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
สูตร        (100 ÷ โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน) × ดว้ยโครงการท่ีด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
ตัวอย่าง  (100 ÷ 212) × 73 = 34.43 % 

- โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  50 โครงการ 
- โครงการที่ตั้งไว้ส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน  2  โครงการ  
- คดิเป็นระดบัความส าเร็จของโครงการ/กจิกรรม  =  4.00% 

แบบ ผด.01 



 
 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน    อ าเภอช านิ    จังหวดับุรีรัมย์ 

 

 

---------------------------------------- 

.... 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน

โครงการตาม
แผนพฒันา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ตามแผนพฒันา 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพใหแ้ก่ประชาชน         
                 กลุ่มเกษตรกร 

4 
 
2 50.00 89,900.00 

 
49,800.00 

 
55.40 

  
กองสวสัดิการฯ 

รวม 4 2 50.00 89,900.00 49,800.00 55.40  
วธิีคดิระดบัความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
สูตร        (100 ÷ โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน) × ดว้ยโครงการท่ีด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
ตัวอย่าง  (100 ÷ 212) × 73 = 34.43 % 

- โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  4 โครงการ 
- โครงการที่ตั้งไว้ส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2563 จ านวน  2  โครงการ  
- คดิเป็นระดบัความส าเร็จของโครงการ/กจิกรรม  =  50.00% 

 

แบบ ผด.01 



 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน อ าเภอช านิ  จังหวดับุรีรัมย์ 

 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน

โครงการตาม
แผนพฒันา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ตามแผนพฒันา 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่3  บ้านเมืองน่าอยู่และการพฒันาคุณภาพชีวิต        

แนวทางท่ี 3.1  แนวทางดา้นการพฒันา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา   
                 นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินและการท่องเท่ียว 

14 8 
 

57.15 2,480,000.00 694,690.00 28.02 ทุกภาคส่วน
ราชการ 

แนวทางท่ี 3.2 แนวทางดา้นการส่งเสริมดา้นสวสัดิการของชุมชน แกไ้ข            
                 ปัญหาสังคม และการบริการสาธารณะ 

18 9 50.00 8,985,110.00 7,781,000.00 86.60 ” 
  

แนวทางท่ี 3.3 แนวทางดา้นการพฒันาศกัยภาพของชุมชน และบุคลากรใหมี้ 
                  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

6 5 83.34 1,070,000.00 655,000.00 61.22 ” 
  

แนวทางท่ี 3.4  แนวทางดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
                  และรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์ร่วมรณรงคก์ารก าจดัขยะมูล  
                  ฝอย 

3 3 100.00 2,900,000.00 70,000.00 2.42 ” 

รวม 41 25 60.98 15,435,110.00 9,200,690 59.61  
วธิีคดิระดบัความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม 
สูตร        (100 ÷ โครงการตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน) × ดว้ยโครงการท่ีด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
ตัวอย่าง  (100 ÷ 212) × 73 = 34.43 % 

- โครงการตามแผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  41 โครงการ 
- โครงการที่ตั้งไว้ส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2563  จ านวน  25  โครงการ  
- คดิเป็นระดบัความส าเร็จของโครงการ/กจิกรรม  =  60.98% 

แบบ ผด.01 



 

แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน และแหล่งน า้ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน ้ า 
วตัถุประสงค์     เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภยั  ในการคมนาคม  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
แนวทางการพฒันา แนวทางท่ี  1.1  พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการผงัเมือง   
 

ล าดบั 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 
 

โครงการสวนหยอ่มเฉลิมพระ
เกียรติ 

ปรับปรุงสวนหยอ่มเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  งบประมาณตั้งไว ้ 50,000  บาท  
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)หนา้
187 ล าดบัท่ี 1  

เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
 
 

            

2 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคารท่ีท า
การ หมู่ท่ี 1 บา้นโคกสนวน 

ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ  หมู่ท่ี 1 บา้นโคก
สนวน รายละเอียดตามแบบองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด  งบประมาณตั้งไว ้ 
4,100,000  บาท   
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  หนา้ท่ี 
185 ล าดบัท่ี 40   

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            

 

 

แบบ ผด.02 



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิ 
วตัถุประสงค์     เพื่อใหป้ระชาชนมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยนื 
แนวทางการพฒันา       แนวทางท่ี  2.1  ส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพใหแ้ก่ประชาชน และกลุ่มเกษตร 
 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 
 

โครงการฝึกอบรม"การท า
พิมเสนน ้า" 
 

ฝึกอบรม"การท าพิมเสนน ้า" งบประมาณ
ตั้งไว ้ 13,300 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี 119 ล าดบัท่ี 2    

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

กอง
สวสัดิการ
สังคม 

            

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ดา้นสุขภาวะผูสู้งอายุ 

อบรมใหค้วามรู้ดา้นสุขภาวะ
ผูสู้งอาย ุงบประมาณตั้งไว ้36,500 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565)
หนา้ท่ี 120 ล าดบัท่ี 3  

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

กอง
สวสัดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 

7 
 

แบบ ผด.02 



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3   ยทุธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่และการพฒันาคุณภาพชีวิต 
วตัถุประสงค์    เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบริการดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
แนวทางการพฒันา แนวทางท่ี  3.1  การพฒันาสถานศึกษา การกีฬา นนัทนาการ ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  และการท่องเท่ียว 

ล าดบั
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 

 

โครงการแข่งขนักีฬา 
กรีฑา นกัเรียน เยาวชน 
และประชาชนตา้นยาเสพ
ติด ระดบัอ าเภอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬา กรีฑา 
นกัเรียน เยาวชน และประชาชนตา้นยาเสพติด 
ระดบัอ าเภอ  งบประมาณตั้งไว ้65,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี 101 ล าดบัท่ี 2 

ศาสนาวฒั
ธรรมและ
นนัทนาการ 

 
 

กอง
การศึกษา 

 

            

2 
 
 

 

โครงการแข่งขนักีฬา 
มวลชนตา้นยาเสพติด 
ระดบัอ าเภอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการแข่งขนัฟุตบอล
มวลชนอ าเภอช านิงบประมาณตั้งไว ้30,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี 54 ล าดบัท่ี 5 

ศาสนาวฒั
ธรรมและ
นนัทนาการ 

กอง
การศึกษา 

 
 

            

3 โครงการแข่งขนักีฬา
เยาวชน และประชาชน
ตา้นยาเสพติด  ระดบัต าบล 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการแข่งขนักีฬาเยาวชน
และประชาชนตา้นยาเสพติด ระดบัต าบล  
งบประมาณตั้งไว ้ 130,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี 101 ล าดบัท่ี 1 

ศาสนาวฒั
ธรรมและ
นนัทนาการ 

กอง
การศึกษา 

 
 

            

แบบ ผด.02 



4 โครงการจดังานประเพณี
นมสัการหลวงพอ่ช านิจ 
ประจ าปี 2563 
 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการจดังานประเพณี
นมสัการหลวงพอ่ช านิ ประจ าปี 2563 
งบประมาณตั้งไว ้ 10,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี 53 ล าดบัท่ี 1 

ศาสนาวฒั
ธรรมและ
นนัทนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

            

5 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการจดัอบรม
คุณธรรม จริยธรรม  แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน งบประมาณตั้งไว ้50,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี 54 ล าดบัท่ี 7 

ศาสนาวฒั
ธรรมและ
นนัทนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

            

6 โครงการจดัซ้ือส่ืออุปกรณ์
การเรียนรู้และจดัซ้ือ
อุปกรณ์ , เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ต าบลโคกสนวน 

เพื่อจดัซ้ือส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้และจดัซ้ือ
อุปกรณ์ , เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
ต าบลโคกสนวน  งบประมาณตั้งไว ้90,100 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี 52 ล าดบัท่ี 2 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

 

            

7 โครงการจดัซ้ืออาหาร
กลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กต าบลโคกสนวน 
 

เพื่อจดัซ้ืออาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
ต าบลโคกสนวน งบประมาณตั้งไว ้259,700 
บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี 148 ล าดบัท่ี 2 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

 

            

 



8 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กต าบลโคกสนวน) 

เพื่อสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลโคกสนวน  
งบประมาณตั้งไว ้  59,890 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี 148 ล าดบัท่ี 1 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3   ยทุธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่และการพฒันาคุณภาพชีวิต 
วตัถุประสงค์  เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบริการดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
แนวทางการพฒันา แนวทางท่ี  3.2  แนวทางดา้นการส่งเสริมดา้นสวสัดิการของชุมชน แกไ้ขปัญหาสังคม และการบริการสาธารณะ 
 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

 1 
 
 
 

โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรค
ไขเ้ลือดออก 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาโรคไขเ้ลือดออก งบประมาณตั้งไว ้
40,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี 60 ล าดบัท่ี 2 

สาธารณะ
สุข 

ส านกัปลดั             

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จ
พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬา
ภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราช
กุมารี 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ
เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี  
งบประมาณตั้งไว ้ 45,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  60 ล าดบัท่ี  1 

สาธารณะ
สุข 

 
 

ส านกัปลดั             

แบบ ผด.02 



3 
 
 

โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.โคกสนวน 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.โคกสนวน  งบประมาณตั้งไว ้ 
50,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  84 ล าดบัท่ี  1 

สาธารณะ
สุข 

 
 

ส านกัปลดั             

4 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอาย ุ
 

เพื่อจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป
ไดรั้บการสงเคราะห์ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
งบประมาณตั้งไว ้ 4,713,600 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  63 ล าดบัท่ี  4 

งบกลาง ส านกัปลดั             

5 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูพ้ิการ 
 

จ่ายเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการใหไ้ดรั้บการสงเคราะห์เบ้ีย
ยงัชีพตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  งบประมาณตั้ง
ไว ้ 2,822,400 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  64 ล าดบัท่ี  5 

งบกลาง ส านกัปลดั             

6 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงั
ชีพผูติ้ดเช้ือเอดส์ 

จ่ายเบ้ียยงัชีพผูพ้ิการใหไ้ดรั้บการสงเคราะห์เบ้ีย
ยงัชีพตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด   งบประมาณตั้ง
ไว ้ 60,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  64 ล าดบัท่ี  6 

งบกลาง ส านกัปลดั             



7 โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลน
น ้าอุปโภค บริโภค 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้ าอุปโภค บริโภค
งบประมาณตั้งไว ้ 15,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  91 ล าดบัท่ี  1 

รักษาความ
สงบภายใน 

ส านกัปลดั             

8 โครงการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั  งบประมาณตั้งไว ้30,000 
บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  91 ล าดบัท่ี  2 

รักษาความ
สงบภายใน 

ส านกัปลดั             

9 โครงการป้องกนัและลด
อุบติัภยัทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคญั 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและลด
อุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญั  
งบประมาณตั้งไว ้ 5,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  61 ล าดบัท่ี  1 

รักษาความ
สงบภายใน 

ส านกัปลดั             

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่และการพฒันาคุณภาพชีวิต 
วตัถุประสงค์      เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบริการดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
แนวทางการพฒันา แนวทางท่ี  3.3  แนวทางดา้นการพฒันาศกัยภาพของชุมชน และบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 1 
 
 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมองคค์วามรู้แก่
บุคลากร และพนกังาน
ส่วนต าบล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการศึกษาดูงาน
เพื่อส่งเสริมองคค์วามรู้แก่บุคลากร และ
พนกังานส่วนต าบล งบประมาณตั้งไว ้200,000 
บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  55 ล าดบัท่ี  2 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

 
 

ส านกัปลดั             

2 โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากร 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากร  งบประมาณตั้งไว ้ 
20,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  56 ล าดบัท่ี  10 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

 
 

ส านกัปลดั             

18 

แบบ ผด.02 



3 โครงการจา้งส ารวจความ
พึงพอใจของผูรั้บบริการ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งองคก์ร หรือสถาบนัท่ีเป็น
กลางส ารวจความพึงพอใจ  ตามโครงการจา้ง
ส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  
งบประมาณตั้งไว ้ 15,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  57 ล าดบัท่ี  12 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

 
 

ส านกัปลดั             

4 โครงการจดัการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการเลือกตั้ง  งบประมาณตั้งไว ้ 
400,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  188 ล าดบัท่ี  2 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

 
 

ส านกัปลดั             

5 โครงการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน ฉบบัเพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง ประจ าปี 
 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประชาคมเพื่อ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  งบประมาณตั้งไว ้ 
30,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  160 ล าดบัท่ี  1 

สร้างความ
เขม้แขง็
ของชุมชน 

ส านกัปลดั             



6 โครงการจดัท าหรือปรับ
ขอ้มูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น
(โครงการตามนโยบาย
รัฐบาล) การส ารวจขอ้มูล
ภาคสนาม  เพื่อรองรับการ
จดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัท าหรือปรับ
ขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น
(โครงการตามนโยบายรัฐบาล) การส ารวจขอ้มูล
ภาคสนาม  เพื่อรองรับการจดัเก็บภาษีท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง 
ในใบแทรกแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  186 ล าดบัท่ี  2 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

 
 

กองคลงั             

 



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยทุธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยู ่และการพฒันาคุณภาพชีวิต 
วตัถุประสงค์   เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบริการดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
แนวทางการพฒันา  แนวทางท่ี  3.4  แนวทางดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  และรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์ร่วมรณรงคก์ารก าจดัขยะมูลฝอย 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 
 

โครงการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน 
 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยชุมชน  งบประมาณตั้งไว ้ 30,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  56 ล าดบัท่ี  8 

บริหารงาน
ทัว่ไป 
 
 

ส านกัปลดั 
 
 

            

2 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อจ่ายตามโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ
ตั้งไว ้ 20,000  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  92 ล าดบัท่ี  1 

การเกษตร 
 
 
 
 
 

ส านกัปลดั 
 
 
 
 
 

            

3 
 
 

โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิม
พระเกียรติ 
 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปลุกตน้ไมเ้ฉลิม
พระเกียรติ  งบประมาณตั้งไว ้20,000 บาท  
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  62 ล าดบัท่ี  1 

การเกษตร 
 
 

ส านกัปลดั 
 
 

            

แบบ ผด.02 



 

แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการศูนยป์ฏิบติัการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอช านิ จงัหวดับุรีรัมย ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

อุดหนุน องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองยาง
งบประมาณตั้งไว ้20,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  72-73 ล าดบัท่ี  2 
 
 

บริหารงาน
ทัว่ไป 
 
 

ส านกัปลดั 
 
 
 
 
 
 

            

2 
 

โครงการจดัซ้ืออาหาร
กลางวนัโรงเรียนบา้นโคก
สนวน 

อุดหนุนโรงเรียนบา้นโคกสนวน  เพื่อเป็นค่า
ประกอบอาหารกลางวนัของโรงเรียนบา้นโคก
สนวน  งบประมาณตั้งไว ้  880,000 บาท  
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  136 ล าดบัท่ี  2 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

            

3 
 
 

โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข ทั้ง 8 หมู่ หมู่ละ 20,000 บาท
งบประมาณตั้งไว ้160,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  85 ล าดบัท่ี  3 

สาธารณสุข ส านกัปลดั             

แบบ ผด.02 



 
 
 

4 อุดหนุนส านกังานเหล่า
กาชาดจงัหวดับุรีรัมย ์
 

เพื่ออุดหนุนส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดั
บุรีรัมย ์  งบประมาณตั้งไว ้ 10,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  68 ล าดบัท่ี  1 

สังคม
สงเคราะห์ 

กอง
สวสัดิการ
สังคม 

            

5 โครงการฝึกซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทา
สาธารณะภยั 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอช านิ  เพื่อเป็น
ค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกซกัซอ้มแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั งบประมาณตั้งไว ้5,000 
บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  75 ล าดบัท่ี  10 

สร้างความ
เขม้แขง็
ของชุมชน 

ส านกัปลดั             

6 โครงการแข่งขนั กีฬา 
กรีฑา นกัเรียน เยาวชน 
ประชาชน ตา้นยาเสพติด
ระดบัอ าเภอ 
 

อุดหนุนอ าเภอช านิ เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการแข่งขนั กีฬา กรีฑา นกัเรียน เยาวชน 
ประชาชน ตา้นยาเสพติดระดบัอ าเภอ 
งบประมาณตั้งไว ้ 25,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  70 ล าดบัท่ี  2 

ศาสนา 
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการจดังานประเพณี
ข้ึนเขาพนมรุ้ง 

เพื่ออุดหนุนท่ีท าการปกครองจงัหวดับุรีรัมยต์าม
โครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ประจ าปี 2563 
งบประมาณตั้งไว ้10,000 บาท  
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  71 ล าดบัท่ี  4 

ศาสนา 
วฒันธรรม
และ
นนัทนาการ 

กอง
การศึกษา 

            



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 
 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน เพื่อจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  จ านวน 2 ตวั 
งบประมาณตั้งไว ้5,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  191 ล าดบัท่ี 5 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

ส านกัปลดั 
 

            

2 
 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน เพื่อจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 บาน  
จ านวน 1 หลงังบประมาณตั้งไว ้ 5,500 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  191 ล าดบัท่ี 5 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

ส านกัปลดั 
 

            

3 ครุภณัฑส์ านกังาน 
   
    

-เพื่อจดัซ้ือพดัลมตั้งพื้น ขนาด  18  น้ิว   
จ านวน  4  ตวั งบประมาณตั้งไว ้ 6,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  191 ล าดบัท่ี 3 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

ส านกัปลดั 
 

            

4 ครุภณัฑส์ านกังาน 
   
    

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรเอนกประสงค ์(Smart 
Card Read) จ  านวน 2 เคร่ือง  งบประมาณตั้ง
ไว ้1,400 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  191 ล าดบัท่ี 1 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

ส านกัปลดั 
 

            

แบบ ผด.02 



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 
 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน เพื่อจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  จ านวน 1 ตวั 
งบประมาณตั้งไว ้ 1,700 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  165 ล าดบัท่ี 2 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

กองคลงั 
 

            

2 
 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน เพื่อจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารแบบ 2 บาน  
จ านวน 1 หลงังบประมาณตั้งไว ้ 5,500 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  133 ล าดบัท่ี 11 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

กองคลงั 
 

            

3 ครุภณัฑส์ านกังาน 
   
    

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรเอนกประสงค ์(Smart 
Card Read) จ  านวน 2 เคร่ือง  งบประมาณตั้ง
ไว ้1,400 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  165 ล าดบัท่ี 3 

บริหารงาน
ทัว่ไป 

กองคลงั 
 

            



 
 

แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 
 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 
 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน เพื่อจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  จ านวน 2 ตวั 
งบประมาณตั้งไว ้ 5,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  194  ล าดบัท่ี 3 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

 

            

2 
 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน เพื่อจดัซ้ือโตะ๊ท างานชนิดเหล็กแบบมีกระจก 
ขนาด  5  ฟุต  จ  านวน 2 ตวั  งบประมาณตั้ง
ไว ้ 16,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  194  ล าดบัท่ี  4 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

 

            

3 ครุภณัฑส์ านกังาน 
   
    

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรเอนกประสงค ์(Smart 
Card Read) จ  านวน 2 เคร่ือง  งบประมาณตั้ง
ไว ้1,400 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  194  ล าดบัท่ี  1 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

 

            



 
 

แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 
 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน 
   
    

เพื่อจดัซ้ือพดัลมตั้งพื้น ขนาด  18  น้ิว   
จ านวน  2  ตวั งบประมาณตั้งไว ้ 3,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  164  ล าดบัท่ี  3 

สาธารณสุข ส านกัปลดั 
 

            

2 
 
 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุ เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิย ุ ชนิด  5  วตัต ์ 
จ  านวน 4 ตวั  งบประมาณตั้งไว ้ 48,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  164  ล าดบัท่ี  2 

สาธารณสุข ส านกัปลดั 
 

            



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 
 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน เพื่อจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน  จ านวน 2 ตวั 
งบประมาณตั้งไว ้ 4,000 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  193  ล าดบัท่ี  2 

สังคม
สงเคราะห์ 

กอง
สวสัดิการ
สังคม 

 

            

2 
 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน เพื่อจดัซ้ือโตะ๊ท างานชนิดเหล็กแบบมีกระจก 
ขนาด  5  ฟุต  จ  านวน 1 ตวั  งบประมาณตั้ง
ไว ้ 8,500 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  193  ล าดบัท่ี  3 

สังคม
สงเคราะห์ 

กอง
สวสัดิการ
สังคม 

 

            

3 ครุภณัฑส์ านกังาน 
   
    

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรเอนกประสงค ์(Smart 
Card Read) จ  านวน 2 เคร่ือง  งบประมาณตั้ง
ไว ้1,400 บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  193  ล าดบัท่ี  1 

สังคม
สงเคราะห์ 

กอง
สวสัดิการ
สังคม 

 

            



 
 

แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 

ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 
 
 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน 
   
    

เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองอ่านบตัรเอนกประสงค ์
(Smart Card Read) จ  านวน 1 เคร่ือง  
งบประมาณตั้งไว ้  700  บาท 
ในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)
หนา้ท่ี  194  ล าดบัท่ี  5 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 
 

            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

  เร่ือง  ใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ****************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ้ ๒๗  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพื้นท่ีใน
ระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ. ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนได้จดัท าแผนด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันา/กิจกรรม   และระยะเวลาท่ีจะ
ด าเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบติังาน  ง่ายต่อการติดตาม
ประเมินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณ  และใหก้ารด าเนินการตามแนวทางปฏิบติัในการจดัท าแผนการการด าเนินงาน  เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารราชการและเป็นการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ   จึงประกาศใช้แผนด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 

    จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

        ประกาศ   ณ  วนัท่ี        เดือนกนัยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

                                                                                          

                                   (ลงช่ือ) 
                                 (นายสีทดั    ดวงศรี) 

                             นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

 

 

 

 
 


