


โทร 0-4270-4870

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

แผนการด าเนินงาน

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกศิลา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

อ าเภอเจรญิศิลป ์  จังหวัดสกลนคร



ค ำน ำ

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แก้ไขเพิม่เติม เพิม่เติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ.2559  และ  (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ตามหมวด 5  ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันทีป่ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นๆ  ทีต้่องด าเนินการในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
            การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา
ถือเป็นเร่ืองทีส่ าคัญทีจ่ะเป็นเคร่ืองมือควบคุมในการบริหารและการด าเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยแผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพือ่แสดงถึงรายละเอียดทีร่วบรวม
จากโครงการ  และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  ของทุกส่วนราชการทีต้่องด าเนินการจริงทัง้หมดในพืน้ที ่ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทัง้โครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่น
ทีม่าด าเนินการในพืน้ที ่ ท าให้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกศิลา  ก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและ
บูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่น สามารถจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี และเพือ่ให้การติดตามและประเมินผลแผน เมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น ทัง้นี้ แผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ จากคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน 
โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนา ทีต่รงต่อความต้องการสามารถ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ รวมทัง้ส่งผล
ประโยชน์ต่อประชาชนต าบลโคกศิลาในภาพรวมเป็นส าคัญต่อไป
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          องค์ประกอบของแผนการด าเนินงาน

   - บทน า

   - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน
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ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 1 



1.  บทน า

ด าเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 และข้อ 27 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด 
ที ่มท 0810.3/ว6247 ลงวันที ่3 พฤศจิกายน 2560 เพือ่ให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกัน ทัง้ในระดับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นแนวทางใน
การพัฒนาบริหารจัดการ สามารถแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครอบคลุมทุกพืน้ที่
ในเขตต าบลโคกศิลา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที ่ 21 กันยายน 2564  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่3) 
พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น

แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที ่ ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทัง้หมดทีจ่ะด าเนินการในปีงบ
ประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานอื่น และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

1. เป็นแผนทีแ่ยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan)

2. เป็นแผนทีจ่ัดท าหลังจากทีไ่ด้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว

3. เป็นแผนทีแ่สดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาทีช่ัดเจนและ

แสดงถึงการด าเนินงานจริง

4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานทีจ่ะเข้ามาด าเนินการในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงมีหน้าทีใ่นการจัดท าแผนการ

 ส่วนที่ 1

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน



 1.2.1. เพือ่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ พัฒนาและกิจกรรมทีด่ าเนินการจริง

ทัง้หมดในพืน้ทีข่ององค์กร  ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

1.2.2. เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

1.2.3. เพือ่ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

1.2.4. เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล

1.2.5.เพือ่ท าให้เกิดการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่างๆ  ในเขตพืน้ที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้ด้รับประโยชน์เพิม่ขึ้นด้วย

3

3.  ขัน้ตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน
ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ทีด่ าเนินการ ในพืน้ทีข่ององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผน

การด าเนินงาน

ขั้นตอนที ่3  การประกาศใชแ้ผนการด าเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพือ่ ประกาศใช้

แผนการด าเนินงาน ทัง้นี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีป่ระกาศ เพือ่ให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบโดยทัว่กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน

สามสิบวันนับแต่วันทีป่ระกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม งบประมาณจากเงินสะสม 

หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ 

ทีต้่องด าเนินการในพืน้ทีอ่งค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

ส่วนที ่1  บทน า  ประกอบดว้ย

1.1 บทน า

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พศ.2564  มรีายละเอียดเค้าโครงดงัตอ่ไปน้ี

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”



1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่2  บัญชโีครงการ/กิจกรรม ประกอบดว้ย

2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด.01)

1.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)

1.3 บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.02/1)

4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  

2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

3. เพือ่ความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ

4. ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น

-5-

          องค์ประกอบของแผนการด าเนินงาน

   - บญัชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผ.01)

   - บญัชสีรุปครุภัณฑ์ (แบบ ผ.01/1)

   - บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (แบบ ผ.02)

   - บญัชคีรุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ไดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

     (แบบ ผ.02/1)

ส่วนที่ 2 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงานด าเนินการ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

1.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป -                           -                           -                           -                           -                          
 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                           -                           -                           -                           -                          
 1.3 แผนงานการศึกษา -                           -                           -                           -                           -                          
 1.4 แผนงานสาธารณสุข -                           -                           -                           -                           -                          
 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                           -                           -                           -                           -                          
 1.6 แผนงานเคหะและชุมชน -                           -                           -                           -                           -                          
 1.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน -                           -                           -                           -                           -                          
 1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ -                           -                           -                           -                           -                          
 1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 9.00                         15.00                       2,286,000.00             14.47                       กองช่าง
 1.10 แผนงานการเกษตร 1.00                         1.67                         331,000.00                2.10                         กองช่าง
 1.11 แผนงานงบกลาง -                           -                           -                           -                           -                          

รวม 10.00                  16.67                  2,617,000.00        18.85                  
2.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
 2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป -                           -                           -                           -                           -                          
 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                           -                           -                           -                           -                          
 2.3 แผนงานการศึกษา -                           -                           -                           -                           -                          
 2.4 แผนงานสาธารณสุข -                           -                           -                           -                           -                          
 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                           -                           -                           -                           -                          
 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน -                           -                           -                           -                           -                          
 2.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1.00                         1.67                         35,000.00                 0.25                         กองสวสัดิการสังคม
 2.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ -                           -                           -                           -                           -                          
 2.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา -                           -                           -                           -                           -                          
 2.10 แผนงานการเกษตร -                           -                           -                           -                           -                          
 2.11 แผนงานงบกลาง -                           -                           -                           -                           -                          

รวม 1.00                       1.67                       35,000.00                0.25                       
-6-

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารสว่นต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร/์แผนงาน

แบบ ผด.01 



จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณทัง้หมด

3. ยทุธศาสตร ์ดา้นการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
 3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1.00                         1.67                         10,000.00                 0.07                         ส านักปลัด
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                           -                           -                           -                           -                          
 3.3 แผนงานการศึกษา 14.00                       23.33                       3,032,865.00             21.85                       ส านักปลัด
 3.4 แผนงานสาธารณสุข 10.00                       16.67                       531,000.00                3.83                         ส านักปลัด/กอง สด.
 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                           -                           -                           -                           -                          
 3.6 แผนงานเคหะและชุมชน -                           -                           -                           -                           -                          
 3.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน -                           -                           -                           -                           -                          
 3.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 7.00                         11.67                       165,000.00                1.19                         ส านักปลัด
 3.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา -                           -                           -                           -                           -                          
 4.10 แผนงานการเกษตร -                           -                           -                           -                           -                          
 4.11 แผนงานงบกลาง 4.00                         6.67                         7,068,575.00             50.92                       ส านักปลัด/

กองช่าง/กองสวสัดิการ
รวม 36.00                     60.00                     10,807,440.00          77.86                     

4. ยทุธศาสตร ์ดา้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี
 4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7.00                         11.67                       300,000.00                2.16                         ส านักปลัด
 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3.00                         5.00                         96,500.00                 -                           -                          
 4.3 แผนงานการศึกษา -                           -                           -                           -                           ส านักปลัด
 4.4 แผนงานสาธารณสุข -                           -                           -                           -                           -                          
 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                           -                           -                           -                           -
 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน -                           -                           -                           -                           -
 4.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2.00                         3.33                         10,000.00                 0.07                         ส านักปลัด/กอง สด.
 4.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ -                           -                           -                           -                           -                          
 4.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา -                           -                           -                           -                           -                          
 4.10 แผนงานการเกษตร 1.00                         1.67                         15,000.00                 0.11                         กองสวสัดิการสังคม
 4.11 แผนงานงบกลาง -                           -                           -                           -                           -                          

รวม 13.00                     21.67                     421,500.00              3.04                       
รวมทัง้สิน้ 60.00                     100.00                    13,880,940.00          100.00                    
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ยทุธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานด าเนินการ

องค์การบริหารสว่นต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร

บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

แบบ ผด.01 



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
    1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1.ค่าจัดซ้ือเก้าอี้บุนวม ขาชุบโครเมียม  40 ตัว 18,000                 ส านักปลัด
2.ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ด า 1 เคร่ือง 87,500                 ส านักปลัด
3.ค่าจัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับหน้าเหล็ก  10 ตัว 26,000                 
4.ค่าจดัซ้ือพดัลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว 7 ตัว 8,400                   

2. ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
    2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
1.ค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงอาคารเอนกประสงค์  1 ชุด 150,000                ส านักปลัด
2.ค่าจัดซ้ือชุดไมโครโฟนส าหรับใช้ในประชุม 1 ชุด 56,100                 ส านักปลัด

346,000               

-8-

บัญชสีรุปครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

รวม

ประเภท/แผนงาน จ านวน จ านวนงบประมาณ

แบบ ผ.01/1 



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ก่อสร้างศาลาประชาคม 

บ้านหนองโจด หมูท่ี ่5

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลาประชาคม 

บ้านหนองโจด หมูท่ี ่5  ขนาดกวา้ง  8.00 เมตร  

ยาว  16.00 เมตร   ตามแบบ  อบต.โคกศิลา เลขที ่ 5/2565 

421,000 บ้านหนองโจด หมูท่ี ่5 กองช่าง

 -ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

2 ปรับปรุงศาลาประชาคม 

บ้านปลวก หมูท่ี ่6

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศาลาประชาคม 

บ้านปลวก หมูท่ี ่6 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร 

ตามแบบ  อบต.โคกศิลา เลขที ่ 6/2565

150,000 ศาลาประชาคม 

บ้านปลวก หมูท่ี ่6
กองช่าง

 -ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

-9-

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2565

1.  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจรญิศิลป ์ จังหวัดสกลนคร

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.

ค.
พ.

ย.
ธ.ค

.
ม.

ค.
ก.

พ.
มี.

ค.
เม

.ย.
พ.

ค.
มิ.

ย.
ก.

ค.
ส.ค

.
ก.

ย.

3 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านค าบอน 

หมูท่ี ่4  สายทางจากบ้านนาย

ปรารถนา พรมวงั–บ้านนายสง่า

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค าบอน 

หมูท่ี ่4  สายทางจากบ้านนายปรารถนา พรมวงั–บ้านนายสง่า  

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย

กวา่ 200 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน่ 

เลขที ่ท.1-01

126,000 บ้านค าบอน หมูท่ี ่4  

สายทางจากบ้านนาย

ปรารถนา พรมวงั–

บ้านนายสง่า

กองช่าง

 -ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

4 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านค าบอน 

หมูท่ี ่4  สายทางจากบ้าน

นายเลิง – นานายสัมพันธ์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค าบอน 

หมูท่ี ่4  สายทางจากบ้านนายเลิง – นานายสัมพันธ ์ 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 87.00 เมตรหนา 

0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 348 ตาราง

เมตร  ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน่ 

เลขที ่ท.1-01

219,000 บ้านค าบอน  หมูท่ี ่4  

สายทางจากบ้านนายเลิง –

นานายสัมพันธ์

กองช่าง

 -ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจรญิศิลป ์ จังหวัดสกลนคร
1.  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02 



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

บ้านโคกศิลา หมูท่ี ่8  

จากบ้านนายสมพงษ์  ฐานะ - 

บ้านนายบุญล้น ชัยวงศ์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

บ้านโคกศิลา หมูท่ี ่8  จากบ้านนายสมพงษ์  ฐานะ - บ้านนาย

บุญล้น ชัยวงศ์  ปริมาณงาน ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร

 ยาว 117.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง  ตามแบบมาตรฐานราง

ระบาย คสล. ยา่นชุมชน เลขที ่รน-301/61 (ชนิด ข-30)

392,000 บ้านโคกศิลา หมูท่ี ่8  

จากบ้านนายสมพงษ์  

ฐานะ - บ้านนายบุญล้น 

ชัยวงศ์

กองช่าง

 -ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

บ้านโคกศิลา หมูท่ี ่7  

จากถนนลาดยางข้างโรงเรียน

บ้านโคกศิลา – 

สุดเขตโรงเรียนบ้านโคกศิลา 

(ตรงข้ามหน้าบ้าน ผอ.สุพล 

สุมาลัย) ช่วงที ่1

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

บ้านโคกศิลา หมูท่ี ่7  จากถนนลาดยางข้างโรงเรียนบ้านโคกศิลา–

สุดเขตโรงเรียนบ้านโคกศิลา  (ตรงข้ามหน้าบ้าน ผอ.สุพล สุมาลัย) 

ช่วงที ่1 ปริมาณขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร

ยาว 86.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 1 แห่ง  ตามแบบมาตรฐานราง

ระบาย คสล. ยา่นชุมชน  เลขที ่รน-301/61 (ชนิด ข-50)

358,000 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

บ้านโคกศิลา หมูท่ี ่7  

จากถนนลาดยางข้างโรงเรียน

บ้านโคกศิลา – สุดเขต

โรงเรียนบ้านโคกศิลา  

(ตรงข้ามหน้าบ้าน ผอ.สุพล 

สุมาลัย) ช่วงที ่1

กองช่าง

 -ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

พ.ศ.2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจรญิศิลป ์ จังหวัดสกลนคร
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1.  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02 



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 

บ้านหนองทุม่ หมูท่ี ่3 

สายทางจากสะพานวงัแก -วดับ๋า

บิง้

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 

บ้านหนองทุม่ หมูท่ี ่3  สายทางจากสะพานวงัแก-วดับ๋าบิง้

ปริมาณงาน ลงหินลูกรังพร้อมปรับแต่งเรียบ จ านวน 1,200 ลบ.ม. 

(ลงหินลูกรังซ่อมแซมเฉพาะจุด) ตามแบบ อบต.โคกศิลา 

เลขที ่3-2/2565

116,000 ซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร 

บ้านหนองทุม่ หมูท่ี ่3 

สายทางจากสะพานวงัแก -

วดับ๋าบิง้

กองช่าง

 -ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน
 -ด าเนินการตามสัญญา
 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

8 ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบ่้าน 

บ้านโคกศิลา หมูท่ี ่2

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสนามกีฬาหมูบ่้าน 

บ้านโคกศิลา หมูท่ี ่2  ปริมาณงาน ถมดินลูกรังพร้อมปรับแต่งเรียบ

จ านวน 7,500 ลบ.ม.  พืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 6,950 ตารางเมตร  

ตามแบบ อบต.โคกศิลา เลขที ่2/2565

347,000 ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบ่้าน 

บ้านโคกศิลา หมูท่ี ่2

กองช่าง

 -ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน
 -ด าเนินการตามสัญญา
 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2565

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจรญิศิลป ์ จังหวัดสกลนคร

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1.  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แบบ ผด.02 



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 หินลูกรังถนนเพือ่การเกษตร 

บ้านหนองทุม่ หมูท่ี ่3  

สายทางทางไปหนองบ่อ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงหินลูกรังถนนเพือ่การเกษตร 

บ้านหนองทุม่ หมูท่ี ่3  สายทาง  ทางไปหนองบ่อ  ปริมาณงาน 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง 1,570 เมตร ลงหิน

ลูกรังพร้อมปรับแต่งเรียบ จ านวน 1,680 ลบ.ม. (ลงหินลูกรัง ตลอด

สายทาง)  ตามแบบ อบต.โคกศิลา  เลขที ่3-1/2565

157,000 หินลูกรังถนนเพือ่การเกษตร 

บ้านหนองทุม่ หมูท่ี ่3  

สายทางทางไปหนองบ่อ

กองช่าง

 -ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน
 -ด าเนินการตามสัญญา
 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

2,286,000   

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจรญิศิลป ์ จังหวัดสกลนคร
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2565

รวม  9  โครงการ

1.  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02 



ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ขุดลอกบ่อแฮ่  บ้านโคกศิลา  

หมูท่ี ่1

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกบ่อแฮ่  บ้านโคกศิลา  

หมูท่ี ่1 ปริมาณงาน  ขุดลอกลึกเฉล่ีย 2.00 เมตร  ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกวา่ 6,689 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.โคกศิลา 

เลขที ่1/2565

331,000 ขุดลอกบ่อแฮ่  บ้านโคกศิลา  

หมูท่ี ่1

กองช่าง

 -ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน
 -ด าเนินการตามสัญญา
 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

331,000     

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจรญิศิลป ์ จังหวัดสกลนคร
1.  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1.2  แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2564
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รวม 1  โครงการ

พ.ศ.2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ู เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการสนับสนุน สํงเสริมหรือฝึกอบรม          20,000  ต าบล กองสวัสดิการ
กลํุมอาชพีตํางๆ อาชพีให๎กบัราษฎร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เชนํ คําจา๎งเหมา โคกศิลา สังคม
(กลํุมท าดอกไม๎จนั) จดัท าป้าย วิทยากร จา๎งเหมารถวันศึกษาดูงาน คําจา๎งเหมาประกอบอาหาร

คําวัสดุ อปุกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ ประกอบด๎วย
2 โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ูเร่ือง เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการสนับสนุน สํงเสริมหรือฝึกอบรม          15,000

การท ายาปราบศัตรูพืชด๎วยวัสดุ อาชพีให๎กบัราษฎร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เชนํ คําจา๎งเหมา
ธรรมชาติ จดัท าป้าย วิทยากร จา๎งเหมารถวันศึกษาดูงาน คําจา๎งเหมาประกอบอาหาร

คําวัสดุ อปุกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ ประกอบด๎วย
35,000      
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รวม

1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

2.  ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คําใชจ๎าํยในการเตรียมการ เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการจดักจิกรรม จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ตํางๆในการจดัท า 10,000         อบต.โคกศิลา ส านักปลัด

รับเสด็จ/เฉลิมพระเกยีรติ ซ๎ุมรับเสด็จและอปุกรณ์อื่น ๆ เพื่อการรับเสด็จหรือในการประชาสัมพันธ์
เชญิชวน  หรืออ านวยความสะดวกให๎กบัประชาชนเพื่อมารํวมงานรัฐพิธี
และพราะราชพิธีตํางๆ ฯลฯ

10,000      

2.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ.2565

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

รวม
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แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คําใชจ๎าํยโครงการฝึกอบรมเพิ่ม เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร          30,000 -อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาและคณะกรรมการของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนต าบล -สถานที่

และคณะกรรมการของศูนยพ์ัฒนา โคกศิลา โดยจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการทัศนศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนร๎ูของ ด าเนินการ

เด็กเล็กองค์การบริหารสํวนต าบล บุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เชนํ คําจา๎งเหมา ตามโครงการ

โคกศิลา วัสดุ อปุกรณ์ คําอาหารและคําเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  
2 คําใชจ๎าํยในการจดักจิกรรม เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการวันเด็กแหํงชาติประจ าปีงบประมาณ 20,000         ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

วันเด็กแหํงชาติ พ.ศ.2565  คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คํารับรอง คําเชาํหรือคําบริการวัสดุ อปุกรณ์ เด็กเล็ก
ที่จ าเป็น คําใชจ๎าํยในการตกแตํง จดัสถานที่ คําใชจ๎าํยในการประกวดหรือแขงํขนั
คํามหรสพ การแสดง คําใชจ๎าํยในการประชาสัมพันธ์งานและคําใชจ๎าํยอื่นๆ
ที่จ าเป็น ฯลฯ   - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคกศิลา  10,000 บาท
                    - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองทุํม  10,000 บาท

3 คําใชจ๎าํยในการจดังาน เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการจดักจิกรรมในงานวันพํอวันแมํ 10,000         ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
วันพํอวันแมํแหํงชาติ แหํงชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คํารับรอง เด็กเล็ก

คําเชาํหรือคําบริการวัสดุ อปุกรณ์ที่จ าเป็น คําใชจ๎าํยในการตกแตํง จดัสถานที่
คําใชจ๎าํยในการประกวดหรือแขงํขนั คํามหรสพ การแสดง คําใชจ๎าํยในการ
ประชาสัมพันธ์งาน และคําใชจ๎าํยอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ
- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคกศิลา  10,000 บาท
- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองทุํม  10,000 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

พ.ศ.2564

2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ที่
พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

โครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

2.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 สนับสนุนคําใชจ๎าํยการบริหาร เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการสนับสนุนคําใชจ๎าํยการบริหาร          30,510 ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
สถานศึกษา (คําใชจ๎าํยในการ สถานศึกษา (คําใชจ๎าํยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก 
จดัการศึกษาส าหรับศูนย ์           จ านวน 2 แหํง คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย เงินอดุหนุนส าหรับสนันสนุนคําใชจ๎าํย
พัฒนาเด็กเล็ก) ในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวัย

อาย ุ3-5 ปี ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 41  คน  จ านวน 2 แหํง
   1) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคกศิลา           (27,120 บาท)      
       - คําหนังสือเรียน             (14 คน x 200 บาท)       ต้ังไว๎ 2,800 บาท
       - คําอปุกรณ์การเรียน       (14 คน x 200 บาท)       ต้ังไว๎ 2,800 บาท
       - คําเคร่ืองแบบนักเรียน     (14 คน x 300 บาท)      ต้ังไว๎ 4,200 บาท
       - คํากจิกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  (14 คน x 430 บาท)      ต้ังไว๎ 6,020 บาท
   2) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองทุํม           (19,210 บาท)      
       - คําหนังสือเรียน             (13 คน x 200 บาท)       ต้ังไว๎ 2,600 บาท
       - คําอปุกรณ์การเรียน        (13 คน x 200 บาท)      ต้ังไว๎ 2,600 บาท
       - คําเคร่ืองแบบนักเรียน     (13 คน x 300 บาท)      ต้ังไว๎ 3,900 บาท
       - คํากจิกรรมพัฒนาผ๎ูเรียน  (13 คน x 430 บาท)      ต้ังไว๎ 5,590 บาท

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565
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2.2  แผนงานการศึกษา

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 สนับสนุนคําใชจ๎าํยการบริหาร เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการสนับสนุนคําใชจ๎าํยการบริหาร        105,400 ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
สถานศึกษา (คําจดัการเรียน สถานศึกษา (คําจดัการเรียนการสอน) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร เด็กเล็ก
การสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)                                         สํวนต าบลโคกศิลา จ านวน 2 แหํง (เงินอดุหนุนส าหรับสนันสนุนคําจดัการเรียน

การสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก รายหัว)  จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวัย
อาย ุ2-5 ปี ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุรายหัวๆละ 1,700  บาท/คน)
จ านวน 62  คน  ที่จ าเป็นต๎องใชใ๎นการเสริมสร๎างพัฒนาการของเด็กเล็ก
กอํนวัยเรียน ทั้ง 2 ศูนย ์ จ าแนกเป็น
 - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคกศิลา (34 คน x 1,700บาท)   57,800 บาท
 - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองทุํม (28 คน x 1,700บาท)  47,600 บาท

6 สนับสนุนคําใชจ๎าํยการบริหาร เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการสนับสนุนคําใชจ๎าํยการบริหาร        318,990 ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
สถานศึกษา (คําจา๎งเหมาประกอบ สถานศึกษา คําใชจ๎าํยประกอบด๎วย เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กเล็ก 
อาหารกลางวันของศูนยพ์ัฒนา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดั จ านวน 2 แหํง จ านวน 62 คน  จ าแนกเป็น
เด็กเล็ก)           1) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคกศิลา          ต้ังไว๎  174,930  บาท

       (34 คน x 21 บาท x 245 วัน)
    2) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองทุํม         ต้ังไว๎  144,060  บาท

       (28 คน x 21 บาท x 245 วัน)

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

โครงการที่

2.2  แผนงานการศึกษา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
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พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบ ผด.02 

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คําอาหารเสริม (นม) เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการซ้ืออาหารเสริม (นม) เงินอดุหนุนส าหรับ          65,151 ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคกศิลา อาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลโคกศิลา เด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านโคกศิลา บ๎านโคกศิลา

       (34 คน x 7.37  บาท x 260 วัน)

8 คําอาหารเสริม (นม) จดัซ้ือวัสดุอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองทุํม          53,654 ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองทุํม อาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารสํวนต าบลโคกศิลา เด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองทุํม บ๎านหนองทุํม

       (28  คน x 7.37  บาท x 260 วัน)

9 คําอาหารเสริม (นม) เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอดุหนุนส าหรับ        396,425 โรงเรียน ส านักปลัด

โรงเรียนบ๎านโคกศิลา อาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกดั บ๎านโคกศิลา

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แหํง 

ในอตัรา 7.37 บาท /คน /260 วัน

โรงเรียนบ๎านโคกศิลา      (222 คน x 7.37 บาท x 260วัน)

10 คําอาหารเสริม (นม) เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอดุหนุนส าหรับ        268,268 โรงเรียน ส านักปลัด

โรงเรียนบ๎านหนองทุํมหนองโจด อาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกดั บ๎านหนองทุํมฯ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แหํง 

ในอตัรา 7.37 บาท /คน /260 วัน

โรงเรียนบ๎านหนองทุํมหนองโจด    (140 คน x 7.37 บาทx 260วัน)

ที่ โครงการ
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พ.ศ.2564

2.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คําอาหารเสริม (นม) เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอดุหนุนส าหรับ          67,067 โรงเรียน ส านักปลัด
โรงเรียนบ๎านค าบอน อาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกดั บ๎านค าบอน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แหํง 
ในอตัรา 7.37 บาท /คน /260 วัน
โรงเรียนบ๎านค าบอน    (35 คน x 7.37 บาทx 260วัน)

12 อดุหนุนคําอาหารกลางวัน เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับสนันสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกดั        932,400 โรงเรียน ส านักปลัด
โรงเรียนบ๎านโคกศิลา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แหํง บ๎านโคกศิลา

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6    อตัรา 20 บาท/คน/200  วัน
โรงเรียนบ๎านโคกศิลา  (222 คน x 21 บาท x 200 วัน)

13 อดุหนุนคําอาหารกลางวัน เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับสนันสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกดั        588,000 โรงเรียนบ๎าน ส านักปลัด
โรงเรียนบ๎านหนองทุํมหนองโจด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แหํง หนองทุํมฯ

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6   อตัรา 20 บาท/คน/200  วัน
โรงเรียนบ๎านหนองทุํมฯ (140 คน x 21 บาท x 200 วัน)

14 อดุหนุนคําอาหารกลางวัน เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับสนันสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกดั        147,000 โรงเรียน ส านักปลัด
โรงเรียนบ๎านค าบอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แหํง บ๎านค าบอน

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6   อตัรา 20 บาท/คน/200  วัน
โรงเรียนบ๎านค าบอน  (35 คน x 21 บาท x 200 วัน)

3,032,865  รวม

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการที่
พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

2.2  แผนงานการศึกษา
พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
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2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 การเฝ้าระวังและป้องกนั เพื่อจาํยเป็นคําจา๎งเหมาบริการ บริการระบบหนํวยกู๎ภยัและบริการด๎านการ 336,000       ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณะภยัและ แพทยฉ์กุเฉนิ ด๎านการเฝ้าระวังรับแจง๎เหตุในพื้นที่ ด๎านการชวํยเหลือบรรเทา
บริการแพทยฉ์กุเฉนิ 1669 สาธารณภยั แกปํระชาชนต าบลโคกศิลา ตลอด 24 ชั่วโมง  ตามโครงการ

เฝ้าระวังและป้องกนับรรเทาสาธารณะภยัและบริการแพทยฉ์กุเฉนิ  1669
2 คําใชจ๎าํยโครงการป้องกนัและ เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 35,000         ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า โดยมีคําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําวัคซีนป้องกนัโรค,คําไซร้ิงค์,คําหัวเขม็,
คําแอลกอฮอลล์ ฯลฯ 

3 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 1 20,000         หมูํที่ 1 ส านักปลัด
ด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 1 บ๎านโคกศิลา ให๎กบัคณะกรรมการหมูํบ๎าน จ านวน  3 โครงการ บ๎านโคกศิลา
บ๎านโคกศิลา 

4 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 2 20,000         หมูํที่ 2 ส านักปลัด
ด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 2 บ๎านโคกศิลา ให๎กบัคณะกรรมการหมูํบ๎าน จ านวน  3 โครงการ บ๎านโคกศิลา
บ๎านโคกศิลา 

5 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 3 20,000         หมูํที่ 3 ส านักปลัด
ด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 3 บ๎านหนองทุํม ให๎กบัคณะกรรมการหมูํบ๎าน จ านวน  3 โครงการ บ๎านหนองทุํม
บ๎านหนองทุํม

6 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 4 20,000         หมูํที่ 4 ส านักปลัด
ด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 4 บ๎านค าบอน ให๎กบัคณะกรรมการหมูํบ๎าน จ านวน  3 โครงการ บ๎านค าบอน
บ๎านค าบอน

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2564

2.3  แผนงานสาธารณสุข

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ.2565

2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 5 20,000         หมูํที่ 5 ส านักปลัด
ด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 5 บ๎านหนองโจด ให๎กบัคณะกรรมการหมูํบ๎าน จ านวน  3 โครงการ บ๎านหนองโจด
บ๎านหนองโจด

8 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 6 20,000         หมูํที่ 6 ส านักปลัด
ด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 6 บ๎านปลวก ให๎กบัคณะกรรมการหมูํบ๎าน จ านวน  3 โครงการ บ๎านปลวก
บ๎านปลวก

9 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 7 20,000         หมูํที่ 7 ส านักปลัด
ด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 7 บ๎านโคกศิลา ให๎กบัคณะกรรมการหมูํบ๎าน จ านวน  3 โครงการ บ๎านโคกศิลา
บ๎านโคกศิลา 

10 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจาํยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 8 20,000         หมูํที่ 8 ส านักปลัด
ด๎านสาธารณสุข หมูํที่ 8 บ๎านโคกศิลา ให๎กบัคณะกรรมการหมูํบ๎าน จ านวน  3 โครงการ บ๎านโคกศิลา
บ๎านโคกศิลา 

531,000     รวม

โครงการ
พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการที่
พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3  แผนงานสาธารณสุข
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คําใชจ๎าํยในการจดัการแขงํขนั เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการจดัการแขงํขนักฬีาเยาวชน ประชาชนต๎านยาเสพติด          80,000  ต าบล ส านักปลัด
กฬีาต๎านยาเสพติด  ประจ าปี 2565  ในพื้นที่ต าบลโคกศิลา เชนํ คํารางวัลการแขงํขนั, คําชดุนักกฬีา, โคกศิลา

คําอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมํมีแอลกอฮอล์, คําอปุกรณ์ในการจดัการแขงํขนักฬีา,
คําถว๎ยรางวัล, คําตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกฬีา, คําจา๎งเหมาจดัเตรียม
สถานที่และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ๎ง

2 คําใชจ๎าํยโครงการอบรมสํงเสริม เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการจดัอบรมเพื่อสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ          15,000  ต าบล ส านักปลัด
คุณธรรมจริยธรรม ลดปัญหาทางสัมคม ส าหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีคําใชจ๎าํยประกอบ โคกศิลา

ด๎วย คําวิทยากร คําอาหาร คําอาหารวางและเคร่ืองด่ืม และอื่นๆ ที่จ าเป็น
3 คําใชจ๎าํยในการสนับสนุน เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการประเพณีบุญผเหวตฟังเทศน์          10,000  ต าบล ส านักปลัด

ประเพณีบุญผเหวตฟังเทศน์ มหาชาติ โดยมีคําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําจดัซ้ือวัสดุ คําดอกไม๎ ธูปเทียน โคกศิลา
มหาชาติ และอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ

4 คําใชจ๎าํยในการสนับสนุน เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการสร๎างเสริมสุขภาพและเชดิชผ๎ููสูงอายุ          20,000  ต าบล ส านักปลัด
โครงการสร๎างเสริมสุขภาพและ ให๎เป็นต๎นแบบรากเหง๎าทางวัฒนธรรม  โดยมีคําใชจ๎าํยประกอบด๎วย คําอาหาร- โคกศิลา
เชดิชผ๎ููสูงอาย ุให๎เป็นต๎นแบบ กลางวัน คําอาหารวําง คําวิทยากร คําเชาํเคร่ืองเสียง คําป้ายโครงการ 
รากเหง๎าทางวัฒนธรรม และอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ

5 คําใชจ๎าํยในการสนับสนุน เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการสัปดาห์วันเขา๎พรรษา  โดยมีคํา          20,000  ต าบล ส านักปลัด
โครงการสัปดาห์วันเขา๎พรรษา ใชจ๎าํย ประกอบด๎วย คําจดัซ้ือเทียนพรรษา คําอาหารและน้ าด่ืม คําดอกไม๎ โคกศิลา

ธูปเทียน และผ๎าประดับตกแตํงรถ คําป้ายโครงการ คําวัสดุประดับตกแตํงรถ  
และอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
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2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

พ.ศ.2564

2.4  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คําใชจ๎าํยในการสนับสนุน เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา โดยมีคําใชจ๎าํย          10,000  ต าบล ส านักปลัด
โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประกอบด๎วย คําจดัซ้ือวัสดุ คําดอกไม๎ ธูปเทียนและอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ โคกศิลา

7 คําใชจ๎าํยในการสนับสนุน เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ทะนุบ ารุงด ารงรักษาไว๎และ          10,000  ต าบล ส านักปลัด
โครงการอนุรักษ์ทะนุบ ารุงด ารง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ  โดยมีคําใชจ๎าํยประกอบด๎วย โคกศิลา
รักษาไว๎และสืบสานวัฒนธรรม คําจดัซ้ือวัสดุ คําดอกไม๎ ธูปเทียน และอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

165,000     รวม

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
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2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2564

2.4  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เบี้ยยงัชพีผ๎ูสูงอายุ เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการจาํยเบี้ยยงัชพีให๎กบัผ๎ูสูงอาย ุตามประกาศบัญชี 4,884,000     ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ
รายชื่อผ๎ูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชพีผ๎ูสูงอายขุององค์การบริหารสํวนต าบลโคกศิลา สังคม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 635 คน  โดยมีรายละเอยีดดังนี้
      - อาย ุ60-69 ปี จ านวน 430 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน 
      - อาย ุ70-79 ปี จ านวน 166 คนๆ ละ 700 บาท/เดือน 
      - อาย ุ80-89 ปี จ านวน 31 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน 
      - อาย ุ90 ปี ขึ้นไป จ านวน 8 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน 

2 เบี้ยยงัชพีคนพิการ เพื่อจาํยเป็นคําเป็นคําใชจ๎าํยการจาํยเบี้ยยงัชพีให๎กบัผ๎ูพิการ ตามประกาศบัญชี 1,992,000     ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ
รายชื่อผ๎ูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชพีผ๎ูพิการขององค์การบริหารสํวนต าบลโคกศิลา สังคม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 206  คน 
อาย ุ18 ปีขึ้นไป จ านวน 200 คนๆละ 800 บาท/เดือน
อายตุ่ ากวํา 18 ปี จ านวน 6 คนๆละ 1000 บาท/เดือน

3 เบี้ยยงัชพีผ๎ูป่วยเอดส์ เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการจาํยเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีให๎กบัผ๎ูป่วย 72,000         ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ
โรคเอดส์ ที่มายื่นค าขอรับเงินเบี้ยยงัชพีผ๎ูป่วยเอดส์ขององค์การบริหารสํวน สังคม
ต าบลโคกศิลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25654  จ านวน 12 คน 
อตัราคนละ 500 บาท/คน/เดือน   

2.5  แผนงานงบกลาง
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โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ที่

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เงินส ารองจาํย เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในกรณีฉกุเฉนิที่มีเหตุสาธารณภยัเกดิชึ้น หรือกรณียบัยั้งกอํน

เกดิสาธารณภยั หรือคาดวําจะเกดิสาธารณภยั หรือกรณีฉกุเฉนิเพื่อบรรเทาความ

เดือดร๎อนของประชาชนเป็นสํวนรวมได๎

       120,575

 ต าบล

โคกศิลา
ส านักปลัด

  7,068,575

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการโครงการที่

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
2.  ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

พ.ศ.2565

2.5  แผนงานงบกลาง
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พ.ศ.2564

รวม

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คําของขวัญ ของรางวัลหรือ เพื่อจาํยเป็นคําของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจดักจิกรรมตํางๆ 5,000          อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
รางวัลในการจดักจิกรรมตํางๆ  ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

2 คําใชจ๎าํยในการจดัการเลือกต้ัง  - เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการจดัการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารสํวนต าบลและ 250,000       อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นและสมาชกิสภา สมาชกิสภาองค์การบริหารสํวนต าบล กรณีครบวาระ กรณีแทนต าแหนํงที่วําง
ท๎องถิ่น ด๎วยเหตุอื่นใดหรือตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ส่ังให๎มีการเลือกต้ังใหมํ

อกีทั้งให๎ความรํวมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์หรือการให๎ขอ๎มูลขาํวสาร
แกปํระชาชน ให๎ทราบถงึสิทธิและหน๎าที่และการมีสํวนรํวมทางการเมือง ในการ

เลือกต้ังสภาผ๎ูแทนราษฎรและหรือสมาชกิวุฒิสภา โดยจาํยเป็นคําใชจ๎าํยเกี่ยวกบั
คําตอบแทนบุคคลที่ได๎รับการแตํงต้ังให๎ปฏบิัติหน๎าที่ในการเลือกต้ังผ๎ูบริหาร
ท๎องถิ่นและสมาชกิสภาท๎องถิ่น คําจดัสถานที่ คําวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์
คําถาํยเอกสาร คําพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์ คําหนังสือ คําใชจ๎าํยในการติดตํอ
ส่ือสาร คําเชาํอปุกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือส่ิงที่ใชบ๎รรจเุอกสาร คําของสมนาคุณ
คําอาหารวํางและเคร่ืองด่ืม คําสมนาคุณวิทยากร คําอาหาร คํายานพาหนะ
คําป้ายโครงการ คําป้ายประชาสัมพันธ์ คําใชจ๎าํยอื่นที่จ าเป็น  

3 คําใชจ๎าํยในการจดัท ารังวัด เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการจดัท ารังวัด  สอบเขต แนวเขตที่ดิน สาธารณะ 10,000         ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด

สอบเขต แนวเขตที่ดินสาธารณะ- ประโยชน์และการขึ้นทะเบียนที่ดินและอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ๎งฯลฯ ให๎แกปํระชาชน

ประโยชน์และการขึ้นทะเบียน ในพื้นที่   

ที่ดิน

3.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการโครงการที่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คําธรรมเนียมศาลและคําใชจ๎าํย เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยคําธรรมเนียมศาลและคําใชจ๎าํยที่เกี่ยวขอ๎งในการ 10,000         อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
ที่เกี่ยวขอ๎งในการด าเนินคดี ด าเนินคดี  

5 คําพวงมาลัย ชอํดอกไม๎ เพื่อจาํยเป็นคําจดัซ้ือพวงมาลัย ชอํดอกไม๎ กระเชา๎ดอกไม๎ และพวงมาลา 5,000          อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
กระเชา๎ดอกไม๎และพวงมาลา และพานประดับพุํมดอกไม๎หรือมอบแกบํุคคลตํางๆ หรือ วาง ณ อนุสาวรีย์

หรือศพผ๎ูมีเกรียติ เป็นต๎น ตามแตํละกรณี ในนามหนํวยงาน
     280,000รวม

-29-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

3.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)

พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการที่
พ.ศ.2565

แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คําใชจ๎าํยในการเพิ่ม เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี เชนํ การจดัท า           5,000 ศาลาประชาคม กองคลัง
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได๎ โครงการ/กจิกรรมประชาสัมพันธ์การจดัเกบ็ภาษีรายได๎ การด าเนินการ หมูํที่ 1-8
ขององค์การบริหารสํวนต าบล จดัเกบ็ภาษีเคล่ือนที่เพื่อบริการประชาชน ฯลฯ

7 คําใชจ๎าํยโครงการปรับปรุงระบบ เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการด าเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ          15,000 อบต.โคกศิลา กองคลัง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ทะเบียนทรัพยสิ์น โดยการจดัท าหรือปรับปรุงขอ๎มูลแผนที่เพิ่มประสิทธิภาพ

การจดัเกบ็ภาษี เชนํ การจดัท าโครงการ/กจิกรรมประชาสัมพันธ์การจดัเกบ็ 
ภาษีรายได๎ ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น และการจดัท าฐานขอ๎มูลในการจดัเกบ็
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร๎าง ตามที่กฎหมายก าหนด โดยจาํยเป็นคําใชจ๎าํยเกี่ยวกบั
วัสดุ เคร่ืองเขยีน และอปุกรณ์ คําถาํยเอกสาร คําคัดส าเนา คําพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ คําหนังสือ คําเชาํอปุกรณ์ตํางๆ คํากระเป๋าหรือส่ิงที่ใชบ๎รรจเุอกสาร 
คําจา๎งส ารวจพื้นที่และจดัเกบ็ขอ๎มูล คําใชจ๎าํยอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจดัท า
โครงการ เพื่อน าไปใชใ๎นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจดัเกบ็รายได๎ โดยค านึงถงึ
ความประหยดัและความค๎ุมคําในการลงทุน 

      20,000รวม

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการที่

3.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ
พ.ศ.2565พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
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แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อดุหนุนศูนยป์ฏบิัติการรํวมในการ อดุหนุนศูนยป์ฏบิัติการรํวมในการชวํยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง 17,500         อ าเภอ ส านักปลัด

ชวํยเหลือประชาชนขององค์ สํวนท๎องถิ่น (สถานที่กลาง)อ าเภอเจริญศิลป์ อดุหนุนเทศบาลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์

กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(สถานที่กลาง)อ าเภอเจริญศิลป์

2 คําใชจ๎าํยในการพัฒนาหรือ เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการใชด๎ าเนินการจดัต้ัง/ฝึกอบรม/ทบทวน/ซ๎อมแผน 64,000         ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด
เสริมสร๎างศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานและจดัหาวัสดุ อปุกรณ์ คําใชจ๎าํยอื่น เป็นต๎น
การด าเนินงานอาสาสมัคร ในการด าเนินงานอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

3 คําใชจ๎าํยในโครงการ เพื่อเป็นคําใชจ๎าํยในการฝึกอบรม การจดัหาเคร่ืองมืออปุกรณ์ที่จ าเป็นตํอ 15,000         ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด
"หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู๎ชพีกู๎ภยั" การปฏบิัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินงานของทีมกู๎ภยัประจ าต าบล
(OTOS)

96,500

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

3.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

รวม

ที่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน)
พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 คําใชจ๎าํยในการสํงเสริม เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการสํงเสริม สนับสนุนการจดัท าแผนชมุชน สนับสนุน 5,000          ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ
สนับสนุนการจดัท าแผนชมุชน การจดักจิกรรมประชมุประชาคม การพัฒนาผ๎ูน าชมุชน การสร๎างเครือขาํย สังคม

องค์กรชมุชน การสนับสนุนการขบัเคล่ือนแผนชมุชนแบบบูรณาการ เพื่อน า
ขอ๎มูลมาจดัท าเป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่น การประชมุคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ๎ง
ตลอดจนคําใชจ๎าํย เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเผยแพรํดังกลําว

2 คําใชจ๎าํยในการสํงเสริม เพื่อจาํยเป็นคําใชจ๎าํยในการจดัประชมุประชาคม เพื่อจดัท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น 5,000          ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด
สนับสนุน การจดัท า แผนการด าเนินงาน กจิกรรมสนับสนุนการจดัประชมุประชาคมท๎องถิ่น ประชมุ-
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ประชาคมต าบล  เพื่อน าขอ๎มูลมาจดัท าเป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่น การประชมุ-

คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ๎ง คําวัสดุ อปุกรณ์ คําถาํยเอกสาร คําใชจ๎าํยอื่นๆ
ที่จ าเป็นส าหรับการจดัท าโครงการ ตลอดจนคําใชจ๎าํยเพื่อการประชาสัมพันธ์
เผยแพรํดังกลําว 

10,000

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
3.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รวม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

ที่

3.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
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แบบ ผด.02 



งบประมาณ สถานที่ หนํวยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปลูกป่าชมุชนตามที่ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปลูกป่าชมุชนตามที่สาธารณะ 15,000         ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ
สาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ เฉลิมพระเกยีรติ ในสถานที่สาธารณะต่างๆ ได้แก ่วัด โรงเรียน ฯลฯ เชน่ค่า สังคม

จดัหาพันธุ์ไม้ ค่าจดัหาวัสดุ อปุกรณ์ รวมถงึค่าจา้งเหมาต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง 
ส าหรับปลูกในพื้นที่สาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขยีว แกป้ัญหาภาวะโลกร้อน

15,000รวม

พ.ศ.2564
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

3.  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.8  แผนงานการเกษตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่
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แบบ ผด.02 



1. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
    1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าจดัซ้ือเกา้อี้บุนวม เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้บนุวม ขาชุบโครเมียม  18,000      อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
ขาชุบโครเมียม  เพื่อใช้ในงานส านกังาน อบต.โคกศิลา  

ขนาดความกว้างไม่นอ้ยกว่า 0.40  เมตร  
ความยาวไม่นอ้ยกว่า  0.50  เมตร  
ความสูงไม่นอ้ยกว่า  0.85  เมตร  
จ านวน  40  ตัว  ๆ  ละ  450  บาท
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

2 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล  87,500      อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
ระบบดิจติอล ชนิดขาว-ด า ชนดิขาว-ด า ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ขนาดที่ก าหนด

เปน็ขนาดความเร็วขั้นต่ า เปน็ระบบมัลติฟังก์ชั่น 
เปน็ระบบกระดาษธรรมดา ชนดิหมึกผง ย่อ - ขยายได้
เปน็ไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ  1 ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2563  

บัญชจี านวนครุภณัฑ์ที่ไมไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ที่
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

-34-

แบบ ผด.02/1 



  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ค่าจดัซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์ขาพับหนา้เหล็ก  26,000     อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
ขาพับหน้าเหล็ก  เพื่อใช้ในงานส านกังาน  อบต.โคกศิลา

ขนาดความกว้างไม่นอ้ยกว่า 0.70 เมตร ความยาว
ไม่นอ้ยกว่า 1.75 เมตร ความสูงไม่นอ้ยกว่า 0.70 เมตร
จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท  
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด 

4 ค่าจดัซ้ือพัดลมติดผนัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนงั ขนาด 16 นิว้ 8,400        อบต.โคกศิลา ส านักปลัด

ขนาด 16 นิ้ว ส าหรับอาคารเอนกประสงค์ อบต.โคกศิลา 
จ านวน 7 ตัวๆ ละ 1,200  บาท รายละเอียดดังนี ้ 
1. เปน็พัดลมโคจรติดผนงั 3 ใบพัด ขนาด 16 นิว้ 
พร้อมติดต้ัง 
2. ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ/ปรับส่าย ช้าย-ขวา 
และหยุดส่ายได้
3. ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภยัจาก
  ส านกังาน มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
4. ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
    แหง่ประเทศไทย
5. รับประกันมอเตอร์ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี
6. รับประกันอะไหล่ภายในเคร่ืองไม่นอ้ยกว่า 1 ปี
7. เปน็ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เปน็
    ของเก่า เก็บอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ทันที
8. การบรรจุหบีหอ่ ต้องหอ่หุม้ด้วยวัสดุที่สามารถปอ้งกัน
    เสียหายได้ระหว่างขนส่งและเก็บรักษา

-35-

พ.ศ.2565
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ.2564



  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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. เปน็ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เปน็
 ของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ทันที
10. เปน็ของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เปน็
ของเก่าเก็บอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ทันที
11. การบรรจุหบีหอ่ ต้องหอ่หุม้ด้วยวัสดุที่สามารถ
ปอ้งกันความ เสียหายได้ระหว่างขนส่งและเก็บรักษา
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

2. ประเภทครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงอาคารเอนกประสงค์  

150,000    อบต.โคกศิลา ส านักปลัด

อาคารเอนกประสงค์  อบต.โคกศิลา  พร้อมติดต้ัง  รายละเอียดดังนี ้    

1. ตู้ล าโพงกลางแหลม ADV STMSeries 110 
   
ขนาด 10 นิว้  แบบ Poin Souse Passive 

จ านวน 4 ใบ 
2. ตู้ล าโพงเสียงเบส ADV SSeries18SRX  
  
 ขนาด 18 นิว้ จ านวน 2 ใบ
3. พาวเวอร์แอมปข์นาด 1000 วัตต์ 4 ช่อง 1 เคร่ือง 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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. อนาล็อกมิกเซอร์ชนาด 12 ช่อง มีมิกเซอร์ขนาด  
   6 อินพุตโมโน 6 สเตอริโอ จ านวน 1 เคร่ือง  
5. Digital Processor Marani ดิจิตอลโปรเซสเชอร์
ขนาด    2 อิน 6 เอาท์ จ านวน 1 เคร่ือง     

6. ไมโครโฟนไร้สายแบบคู่  ความถี่  803-806  MHz  
  จ านวน 1 ชุด     
7. ขายึดจับตู้ล าโพงติดผนงั จ านวน 4 ชุด     

8. สายล าโพงส าหรับงานติดต้ัง จ านวน 1 ชุด     

9. สายสัญญาณส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองเสียง 
สายสัญญาณพร้อมเข้าหวั พร้อมใช้งาน จ านวน 1 ชุด
10. ไมโครโฟน แบบสาย SM58LC  แบบ Dynamic  
     จ านวน 2 ตัว
11. ขาต้ังไมโครโฟน จ านวน 2 ขา
12. ชุดปล๊ักจ่ายไฟภายในตู้ Rack จ่ายไฟแบบ AC  
     จ านวน 1 ชุด
13. ตู้ Rack 3 ฝา ชนาด 10U ตู้ส าหรับเก็บอุปกรณ์
     เคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 ค่าจัดซ้ือชุดไมโครโฟน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือชุดไมโครโฟนส าหรับใช้ในประชุม 56,100     
ส าหรับใช้ในประชุม ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา รายละเอียดดังนี้

1ชุดไมโครโฟนประชุมประกอบด้วย
- เคร่ืองควบคุมชุดไมค์ประชุม จ่ายไฟใหก้ับชุดไมค์
ประชุมทุกตัวและควบคุมสัญญาณเสียงเข้าสู่ระบบ
เคร่ืองเสียงหลัก  จ านวน 1 ชุด เปน็เงิน 12,000 บาท
 - ไมโครโฟนต้ังโต๊ะส าหรับประธาน มีปุม่ปดิ-เปดิไมค์  
จ านวน  1  ชุด  เปน็เงิน  4,900  บาท
 - ไมโครโฟนต้ังโต๊ะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม มีปุม่ปดิ-เปดิ
จ านวน 8 ชุด  เปน็เงิน  39,200  บาท
จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

346,000  

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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