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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

  เรื่อง  ใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
  ****************************** 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 12) ให้ยกเลิกความในข้อ 27ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน “ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจผู้บริหารท้องถิ่น”   

บัดนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  เรียบร้อยแล้ว อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (ข้อ 12)  และเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม   และระยะเวลาที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ง่ายต่อการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  และให้การด าเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนการการด าเนินงาน  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการและเป็นการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   จึงประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

        ประกาศ   ณ  วันที่   19   เดือนตุลาคม   พ.ศ.  256๔ 
 

                                                                                       
                                   (ลงชื่อ) 
                                       (นายสรสิทธิ์   สิทธิเวช) 

                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 
                                     ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 12) ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน “ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจผู้บริหารท้องถิ่น”  ซึ่งการจัดท าแผนการด าเนินงานมีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่  2  ส่วน   คือ 
  (1)  ส่วนที่ 1 บทน า  ประกอบด้วย บทน า , วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน , ขั้นตอนการจัดท า
แผนด าเนินงาน , ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
  (2)  ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม  ประกอบด้วย บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ , 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
  การจัดท าแผนด าเนินงาน ถือปฏิบัติแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 12) ให้ยกเลิก
ความในข้อ 27ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการ
ด าเนินงานเป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น”   โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณ
นั้นๆ  และเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน / โครงการ และเพ่ือการประสานงานและบูรณาการ
การท างานกับหน่วยงาน  และจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนด าเนินงาน และเพ่ือ
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
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ส่วนที่  1   
บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548 ได้นิยามศัพท์ที่เก่ียวข้องว่า “แผนด าเนินงาน”  หมายถึง แผนด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ซึ่งอธิบายได้ว่าแผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น แผนด าเนินงานจึงมีลักษณะ ดังนี้  
  - เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
  - จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  - แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณท่ีชัดเจน และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
  - เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น 

1.1   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนด าเนินงาน  

  1.  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณนั้น 
 2.  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  เป็นการลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการ 
 3.  เพ่ือประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของ
แผนงาน/โครงการในแผนด าเนินงาน 
 4.  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 ลักษณะของแผนด าเนินงาน 

  แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินผล ดังนั้นแผนด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

  1. เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการ 
  2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเรียบร้อยแล้ว 
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.3   ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร



ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ข้อ 12) ให้ยกเลิกความในข้อ 27ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน “ ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น”   
1.4  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 

  1.  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา / งบประมาณรายจ่าย / แผนงาน / โครงการของ
หน่วยงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 2.  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของหน่วยงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น เป็นการลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน/โครงการ 
 3.  เพ่ือประสานงานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 4.  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นการควบคุมการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท าให้ทราบระยะเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการได้ 
 5.  สามารถตรวจสอบ  และติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
 6.  สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ  และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้แท้จริง 
 7.  สามารถติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริง  เพ่ือให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จากขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนด าเนินงาน 

ประกาศใช้ 

เสนอร่างแผนฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

อปท. 

หน่วยงานอ่ืน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ส่วนที่ 2) 

 
 
 
 

-  บัญชีสรุปโครงการ และงบประมาณ 
-  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน  อ าเภอช าน ิ จังหวดับุรีรัมย ์

 

หมายเหตุ   1. วิธีคิดร้อยละของโครงการทั้งหมด  = จ านวนโครงการที่ด าเนินการ x 100 
                                 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนา 

 

            2. วิธีคิดร้อยละของงบประมาณ  = งบประมาณที่ด าเนินการ x 100 
                                 งบประมาณตามแผนพัฒนา 

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

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
แนวทางท่ี 1.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการผังเมือง 

 
22 

 
13 

 
 

 
59.09 

 
7,665,000 

 
2,571,000 

 

 
33.55 

 
กองช่าง ,  

กองการศึกษา 

                                                                            รวม 22 13 59.09 7,665,000 2,571,000 33.55  
วิธีคิดระดับความส าเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม 
สูตร        (100 ÷ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) × ด้วยโครงการที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
ตัวอย่าง  (100 ÷ 212) × 73 = 34.43 % 

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  22 
โครงการ 
- โครงการที่ต้ังไว้ส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 จ านวน  13  โครงการ  
- คิดเป็นระดับความส าเร็จของโครงการ/กจิกรรม  =  59.09% 

แบบ ผด.01 



บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน    อ าเภอช านิ    จังหวัดบุรีรัมย ์
 

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

.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวน

โครงการตาม
แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน         
                 กลุ่มเกษตรกร 

6 
 

3 50.00 180,314 
 

90,414 
 

50.14 
  

กองสวัสดิการฯ 

รวม 6 3 50.00 180,314 9,0414 50.14  
วิธีคิดระดับความส าเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม 
สูตร        (100 ÷ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) × ด้วยโครงการที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
ตัวอย่าง  (100 ÷ 212) × 73 = 34.43 % 

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  3 
โครงการ 
- โครงการที่ต้ังไว้ส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2565 จ านวน  5  โครงการ  
- คิดเป็นระดับความส าเร็จของโครงการ/กจิกรรม  =  50.00% 

 
แบบ ผด.01 



บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

งบประมาณที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ 
ของ

งบประมาณ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต        

แนวทางท่ี 3.1  แนวทางด้านการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา  
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 

14 9 
 

64.29 2,480,000.00 826,530.00 33.33 ทุกภาคส่วน
ราชการ 

แนวทางท่ี 3.2 แนวทางด้านการส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน แก้ไข            
ปัญหาสังคม และการบริการสาธารณะ 

20 10 50.00 9,165,110.00 7,512,400.00 81.97 ” 
  

แนวทางท่ี 3.3 แนวทางด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

6 5 83.34 770,000.00 715,000.00 92.86 ” 
  

แนวทางท่ี 3.4  แนวทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม และรักษาที่สาธารณะประโยชน์ร่วมรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 

3 3 100.00 290,000.00 210,000.00 72.42 ” 

รวม 43 27 62.79 12,705,110.00 9,263,930.00 72.92  
วิธีคิดระดับความส าเรจ็ของโครงการ/กิจกรรม 
สูตร        (100 ÷ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น) × ด้วยโครงการที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น 
ตัวอย่าง  (100 ÷ 212) × 73 = 34.43 % 

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565)เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  43 
โครงการ 
- โครงการที่ต้ังไว้ส าหรับด าเนินการในปีงบประมาณ 2565  จ านวน  27  โครงการ  
- คิดเป็นระดับความส าเร็จของโครงการ/กจิกรรม  =  62.79% 

แบบ ผด.01 



แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย  ในการคมนาคม  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี  1.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง   
 

ล าดับ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 
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 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์  ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สนวน 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
 จ านวน 1 หลัง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน ขนาดความกวา้ง 
4.00 เมตร  ยาว 7.50  
เมตรรายละเอียดเป็นไปตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด  งบประมาณ  ตั้งไว้  
255,000บาท 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            

แบบ ผด.02 



2 
 
 

โครงการซ่อมแซมขยายถนน
พร้อมลงหินคลุกซอยเลียบคลอง
เหมืองน้อย ทั้งสองฝั่ง หมู่ที ่1 
บ้านโคกสนวน 

ซ่อมแซมขยายถนนพร้อมลงหินคลุกซอยเลียบ
คลองเหมืองน้อย ทั้งสองฝั่ง หมู่ที่ 1 บ้านโคก
สนวน ขยายถนนด้านทิศตะวันตก ขนาดความ
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 228.00 เมตร สูง
เฉลี่ย  1.00 เมตร ปริมาณงานดินไมน่้อย
กว่า 342.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมลงหินคลุก 
ด้านทิศตะวันออก  ขนาดความกว้าง  3.50  
เมตร ยาว 540.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร  ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  189.00 
ลูกบาศก์เมตร ด้านทิศตะวนัตก  ขนาดความกวา้ง 
3.50 เมตร ยาว 770.00  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไมน่้อยกว่า
269.50 ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียดเป็นไปตาม 
แบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 
งบประมาณ  ตั้งไว้  276,000บาท  

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            

3 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
วางระบบสบูน้ าด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองกระทุ่ม จ านวน 2 บ่อ 

เจาะบ่อบาดาล พร้อมวางระบบสูบน้ าด้วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ์หมู่ที่ 2 บ้านหนองกระทุ่ม   
ขนาดความลึกบ่อ  42.50 เมตร ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง6.00 นิ้ว  ท่อ PVC. ชั้น 13.5  
มอก. 17-2532 และติดตัง้ระบบสบูน้ าแบบปั๊ม
ซัมเมอร์ส ระบบดีซ ีขนาด 1 1/4” ขนาด 750  
วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 340  
วัตต์  จ านวน 3 แผง  พร้อมขาแผงสูง  1.60 -
2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบ จ านวน 2 บ่อ ราย 
ละเอียดเป็นไปตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด งบประมาณ  ตั้งไว้  
266,000บาท  

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            



4 โครงการลงหินคลุกถนน สาย
หนองกระทุ่ม - บ้านกะลนัทา หมู่
ที่ 3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 

ลงหินคลุกถนน สายหนองกระทุ่ม-บ้าน
กะลันทา หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ขนาดความ
กว้าง5.00เมตร 
ยาว  950.00   เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 เมตร  
ปริมาณหินคลุกไมน่้อยกว่า  475  ลูกบาศก์เมตร  
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สนวนก าหนด งบประมาณ  ตั้งไว้  255,000บาท 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโคกตะแบก - 
หนองตาเสา ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 4 
บ้านโคกตะแบก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคก
ตะแบก – หนองตาเสา ช่วงที ่3  หมู่ที่ 4 บ้านโคก
ตะแบก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบเลขที ่ทถ-
2-202 งบประมาณ  ตั้งไว้  252,000บาท 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            

6 โครงการซ่อมแซมลงหินคลุก สาย
คลองนกกระสา หมู่ที่ 5 บ้าน
ระนามพลวง 

ซ่อมแซมลงหินคลุก สายคลองนกกระสา หมู่
ที่ 5 บ้านระนามพลวง  ขนาดความกว้าง  3.50  
เมตร  ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
ปริมาณหินคลุกไมน่้อยกว่า 420ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด งบประมาณ  ตั้งไว้  
247,000บาท 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยประเสริฐสุข (ช่วง
ต่อ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองจ าปา 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน บร.ถ.74-
070 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประเสริฐ
สุข (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองจ าปา รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น บร.ถ.74-070 ขนาดความ
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 125 เมตร หนา  0.15  
เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไมน่้อยกว่า 500  ตาราง
เมตร รายละเอียดแบบเลขที ่ทถ-2-202  
งบประมาณ  ตั้งไว้  248,000บาท 
 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            



8 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ระบบโซล่าเซลล์ 
จ านวน 4 จุด หมู่ที่ 7 บ้านสวน
สนุก 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณ ระบบโซล่าเซลล ์ 
จ านวน 4 จุด หมู่ที่ 7  บ้านสวนสนุก รายละเอียด 
เป็นไปตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สนวนก าหนด งบประมาณ  ตั้งไว้  240,000บาท 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            

9 โครงการปรับปรุงลงหินคลุก สาย
เลียบคลองชุมแสง หมู่ที่ 8 บ้าน
นากลาง 

ปรับปรุงลงหินคลุก สายเลียบคลองชุมแสง หมู่
ที่ 8 บ้านนากลาง ด้านทิศเหนือ ขนาดความกว้าง
3.50 เมตร ยาว 570.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ปริมาณ  หินคลุกไม่น้อยกว่า 199.50  
ลูกบาศก์เมตร ด้านทิศใต้ ขนาดความกว้าง 3.50
เมตร ยาว  570.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 199.50 ลูกบาศก์
เมตร  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวนก าหนด งบประมาณ  ตั้งไว้  
224,000บาท 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            

10 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สนวน 

ซ่อมแซมห้องน้ าภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสนวน หมู่ที่ 1 รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 
งบประมาณ  ตั้งไว้  88,000บาท 

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

กองช่าง 
 
 

            

11 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคก
สนวน 

ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลโคก
สนวน รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสนวน งบประมาณ  ตั้งไว้  150,000
บาท 

การศึกษา 
 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 
 

            

12 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลโคกสนวน 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กต าบลโคกสนวน  รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 
งบประมาณ  ตั้งไว้  50,000บาท 

การศึกษา 
 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 
 

            

13 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
บาดาล อบต.โคกสนวน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซมระบบประปา
บาดาล อบต.โคกสนวน รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวนก าหนด 
งบประมาณ  ตั้งไว้  20,000บาท 

การศึกษา 
 

กองช่าง/
กอง

การศึกษา 
 

            



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์     เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา       แนวทางท่ี  2.1  ส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน และกลุ่มเกษตร 
 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน"สาน
ตะกร้าจากเส้นพลาสติก" 
 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน"สาน
ตะกร้าจากเส้นพลาสติก"งบประมาณตั้งไว้  
24,000 บาท 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ 

อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ งบประมาณตั้งไว้ 36,410 บาท 
 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

จัดโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 แบบ ผด.02 



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์    เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี  3.1  การพัฒนาสถานศึกษา การกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และการท่องเที่ยว 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 

 

โครงการแข่งขันกีฬา 
"ช านิเกมส์ ต้านยาเสพ
ติด" 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา กรีฑา 
นักเรียน เยาวชน และประชาชนต้านยาเสพติด 
ระดับอ าเภอ  งบประมาณตั้งไว้ 50,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 117 

ศาสนาวัฒ
ธรรมและ
นันทนาการ 

 
 

กอง
การศึกษา 

 

            

2 
 
 

 

โครงการแข่งขันกฬีา 
มวลชนต้านยาเสพติด 
ระดับอ าเภอ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันฟุตบอล
มวลชนอ าเภอช านิงบประมาณต้ังไว้ 20,000  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 118 

ศาสนาวัฒ
ธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

 
 

            

3 โครงการแข่งขันกฬีา
เยาวชน และประชาชน
ต้านยาเสพติด  ระดับ
ต าบล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต้านยาเสพติด ระดับต าบล  
งบประมาณตั้งไว้  130,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 118 

ศาสนาวัฒ
ธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

 
 

            

4 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรม
คุณธรรม จริยธรรม  แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน งบประมาณตั้งไว้ 30,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 119 

ศาสนาวัฒ
ธรรมและ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

            

 

แบบ ผด.02 



5 โครงการจัดซื้อสื่อ
อุปกรณ์การเรียนรู้และ
จัดซื้ออุปกรณ์ , เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกสนวน 

เพื่อจัดซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้และจัดซื้ออุปกรณ์ , 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคก
สนวน  งบประมาณตั้งไว้ 102,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 105 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

 

            

6 โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโคกสนวน 
 

เพ่ือจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โคกสนวน งบประมาณตั้งไว้ 308,700 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 104 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

 

            

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโคกสนวน) 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโคกสนวน  งบประมาณตั้งไว้   
67,800 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้าท่ี 148 ล าดับท่ี 1 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

 

            

8 โครงการแข่งขันฟุตซอล 
ต้านยาเสพติด 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันฟุตซอล 
ต้านยาเสพติดงบประมาณตั้งไว้   30,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 118 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  5,000 บาท  
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 119 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

            



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี  3.2  แนวทางด้านการส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน แก้ไขปัญหาสังคม และการบริการสาธารณะ 
 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 
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 
 
 
 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก งบประมาณตั้งไว้ 
100,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 110 

สาธารณะ
สุข 

ส านักปลัด             

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  งบประมาณ
ตั้งไว้  50,000  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 111 

สาธารณะ
สุข 

 
 

ส านักปลัด             

3 
 
 

โครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.โคกสนวน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.โคกสนวนงบประมาณตั้งไว้  
288,000  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 111 

สาธารณะ
สุข 

 
 

ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



4 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ได้รับการสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
งบประมาณตั้งไว้  4,911,600 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 78 

งบกลาง ส านักปลัด             

5 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 
 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  งบประมาณตั้งไว้  
2,222,400 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 79 

งบกลาง ส านักปลัด             

6 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ 

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการให้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด   งบประมาณตั้ง
ไว้  90,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 80 

งบกลาง ส านักปลัด             

7 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ า
อุปโภค บริโภค 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค
งบประมาณตั้งไว้  15,000  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 98 

รักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด             

8 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  งบประมาณตั้งไว้ 30,000 
บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 99 

รักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด             



9 โครงการป้องกันและลด
อุบัติภัยทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ  
งบประมาณตั้งไว้  5,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 100 

รักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด             

10 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อบต.โคกสนวน 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่จิตอาสาภัยพิบัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน จ านวน 50 
คน งบประมาณตั้งไว้  50,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 99 

รักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วตัถุประสงค์      เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการพัฒนา แนวทางท่ี  3.3  แนวทางด้านการพัฒนาศักยภาพของชุมชน และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 
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 
 
 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
ส่งเสริมองค์ความรู้แก่
บุคลากร และพนักงานส่วน
ต าบล 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้แก่บุคลากร และพนักงาน
ส่วนต าบล งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี  85 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

ส านักปลัด             

2 โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  งบประมาณตั้งไว้  20,000  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี  86 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

ส านักปลัด             

 
3 โครงการจ้างส ารวจความ

พึงพอใจของผู้รับบริการ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็น
กลางส ารวจความพึงพอใจ  ตามโครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
งบประมาณตั้งไว้  15,000  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี  90 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

ส านักปลัด             

18 

แบบ ผด.02 



4 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง  งบประมาณตั้งไว้  
200,000  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี  85 

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
 

ส านักปลัด             

5 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ประจ าปี 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ประจ าปี  งบประมาณตั้งไว้  
10,000  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 117 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

ตอบสนองยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการพัฒนา  แนวทางท่ี  3.4  แนวทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และรักษาที่สาธารณะประโยชน์ร่วมรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 

 

 

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 
 
 

โครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน  งบประมาณตั้งไว้  10,000  
บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 116 

บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

            

2 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือจ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ
ตั้งไว้  10,000  บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 128 

การเกษตร 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

            

3 
 
 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลุกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ  งบประมาณตั้งไว้  20,000 บาท  
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 128 

การเกษตร 
 
 

ส านักปลัด 
 
 

            

แบบ ผด.02 



 
 

แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนหน่วยงานอ่ืน) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 

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

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

อุดหนุน เทศบาลต าบลช านิ งบประมาณตั้ง
ไว้ 25,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 90 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

            

2 
 

โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านโคก
สนวน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสนวน  เพ่ือเป็นค่า
ประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโคก
สนวน  งบประมาณตั้งไว้   945,000 บาท  
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 108 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

            

3 
 
 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ทั้ง 8 หมู่บ้าน งบประมาณตั้ง
ไว้ 80,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 111 

สาธารณสุข ส านักปลัด             

แบบ ผด.02 



 
 
 

 
 
 
 
 

4 อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

เพ่ืออุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์   
งบประมาณตั้งไว้  10,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 115 

สังคม
สงเคราะห์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

5 โครงการฝึกซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอช านิ  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณตั้งไว้ 
5,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 98 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด             

6 โครงการแข่งขันกีฬา ช านิ
เกมส์ ต้านยาเสพติด 

อุดหนุนอ าเภอช านิ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันกีฬา ช านิเกมส์ ต้านยาเสพติด 
งบประมาณตั้งไว้  25,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 118 

ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตาม
โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง   งบประมาณตั้ง
ไว้ 10,000 บาท  
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 119 

ศาสนา 
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

            



แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 

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

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Invorter ขนาด 24,000 บีที
ยู)  จ านวน 2 ตัว  ราคาตั้งตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ งบประมาณตั้งไว้   85,000 บาท   
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี  89 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 
 

            

2 
 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 2 ตัว ตัว
ละ 5,900.00 บาท เป็นเงิน  11,800.00  
บาท ราคาตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณงบประมาณตั้งไว้   11,800 บาท   
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี  89 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 
 

            

3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   
    

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังต้มน้ า
ไฟฟ้า  จ านวน  1  ถัง ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า  18  ลิตร  ผลิตจากแสตนเลสส
ตีล แข็งแรง ทนทาน  ราคาจัดซื้อตามท้องตลาด
งบประมาณตั้งไว้   15,000 บาท   ปรากฏใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565  หน้าท่ี  89 

บริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 
 

            

แบบ ผด.02 



แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 

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

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Invorter ขนาด 24,000 บีที
ยู)  จ านวน 1 ตัว ราคาตั้งตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ งบประมาณตั้งไว้  42,500 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี  94 

บริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง             

2 
 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน   
จ านวน 2 ตู้  ราคาตู้ละ 5,900.00 บาท ราคา
ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  งบประมาณตั้ง
ไว้  11,800 บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
หน้าท่ี  94 

บริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง 
 

            

3 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส านักงานมี
พนักพิงและที่วางแขน ขาอลูมิเนียม 5 แฉก 
สามารถปรับระดับได้ จ านวน 2 ตัว ราคาตั้ง
ตามราคาท้องถิ่น  งบประมาณตั้ง
ไว้  6,000 บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
หน้าท่ี  94 

บริหารงาน
ทั่วไป 

กองคลัง 
 

            



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 

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

ครุภัณฑ์งานบ้าน 
งานครัว  
  
  
  

เพ่ือจ่ายเป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  ขนาด  
 22  นิ้ว  จ านวน  1  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
1)  เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือ
ถือ           
2)  ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ           
3)  ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า  21 ซี
ซี          
4)  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า           
5)  ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว             
6)  ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน 
ราคาตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 
งบประมาณตั้งไว้  11,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2565  หน้าท่ี  99 

รักษา
ความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 
 

            



 
 
 

แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  
   
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  งบประมาณตั้งไว้  23,000 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี  102 

การศึกษา กอง
การศึกษา 

 

            



 
แผนด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 

 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม แผนงาน 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จ านวน 2 ตัว ตัว
ละ 5,900.00 บาท เป็นเงิน  11,800.00  
บาท ราคาตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณจ านวน 1 ตัวงบประมาณตั้ง
ไว้  11,800 บาท ปรากฏในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
หน้าท่ี  114 

สังคม
สงเคราะห์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์  
   
   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง 
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน 7,500.00 บาท 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  งบประมาณตั้งไว้ 7,500 บาท 
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2565  หน้าท่ี  114 

สังคม
สงเคราะห์ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

            



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


