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แผนการด าเนินงาน

องค์การบรหิารส่วนต าบลโคกศิลา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

อ าเภอเจรญิศิลป ์  จงัหวัดสกลนคร

งานนโยบายและแผน



แผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5 ข้อ 26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมี
ขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

ในท้องถิ่นทราบโดยทัว่กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ.2559 ข้อ 12 “ข้อ 17 แผนการ

รายจ่ายเพิม่เติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ทีต้่องด าเนินการหนพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
            ดังนั้น เพือ่ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพือ่ให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมทีด่ าเนินการจริงทัง้หมดในพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และให้เป็น 
แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ให้มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปีงบประมาณ ให้มีความสะดวก
มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ฉบับนี้ จะสามารถหช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันทีป่ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทัง้นี้ให้ปิดประกาศ แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีป่ระกาศ เพือ่ให้ประชาชน

 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา
                  ตุลาคม  2563

ค ำน ำ

            เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548  แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท า

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วย ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ทีด่ าเนินการในพืน้ทีข่อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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สารบัญ



          องค์ประกอบของแผนการด าเนินงาน
   - บทน า
   - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน
   - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
   - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน

ส่วนที่ 1ส่วนที่ 1



1.  บทน า

  

บริหารส่วนต าบล ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและ

การจ าแนกรายละเอียด ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปี

1. เป็นแผนทีแ่ยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนทีจ่ัดท าหลังจากทีไ่ด้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว
3. เป็นแผนทีแ่สดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาทีช่ัดเจนและ

แสดงถึงการด าเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานทีจ่ะเข้ามาด าเนินการในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เพือ่ให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ าเนินการการจริงทัง้หมดในพืน้ทีข่ององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การ

งบประมาณ  มีความสะดวกมากขึ้น 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2559 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันทีป่ระกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ทีต้่องด าเนินการในพืน้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน

             (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ทีด่ าเนินการในพืน้ทีข่อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

             (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการด าเนินงาน ทัง้นี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีป่ระกาศ เพือ่ให้ประชาชน

ในท้องถิ่นทราบโดยทัว่กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

 ส่วนที่ 1

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถื่น”

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด 5  ข้อ 26 การจัดท าแผน

การด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  



2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด 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.  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 
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“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”



ส่วนที ่1  บทน า  ประกอบดว้ย
1.1 บทน า
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
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
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พศ.2564  มรีายละเอียดเค้าโครงดงัตอ่ไปน้ี



          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)
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ส่วนที่ 2



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำนด ำเนินกำร
ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณทัง้หมด

1.  ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นโครงสรำ้งพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป -                           -                           -                           -                           -                          
 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                           -                           -                           -                           -                          
 1.3 แผนงานการศึกษา -                           -                           -                           -                           -                          
 1.4 แผนงานสาธารณสุข -                           -                           -                           -                           -                          
 1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                           -                           -                           -                           -                          
 1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 6.00                         10.53                       2,900,000.00             20.30                       กองช่าง
 1.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน -                           -                           -                           -                           -                          
 1.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ -                           -                           -                           -                           -                          
 1.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา -                           -                           -                           -                           -                          
 1.10 แผนงานการเกษตร -                           -                           -                           -                           -                          
 1.11 แผนงานงบกลาง -                           -                           -                           -                           -                          

รวม 6.00                   10.53                  2,900,000.00        20.30                  
2.  ยทุธศำสตรก์ำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจ
 2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป -                           -                           -                           -                           -                          
 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                           -                           -                           -                           -                          
 2.3 แผนงานการศึกษา -                           -                           -                           -                           -                          
 2.4 แผนงานสาธารณสุข -                           -                           -                           -                           -                          
 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                           -                           -                           -                           -                          
 2.6 แผนงานเคหะและชุมชน -                           -                           -                           -                           -                          
 2.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1.00                         1.75                         20,000.00                  0.14                         กองสวสัดิการสังคม
 2.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ -                           -                           -                           -                           -                          
 2.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา -                           -                           -                           -                           -                          
 2.10 แผนงานการเกษตร -                           -                           -                           -                           -                          
 2.11 แผนงานงบกลาง -                           -                           -                           -                           -                          

รวม 1.00                       1.75                       20,000.00                0.14                       
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แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

ยุทธศำสตร/์แผนงำน

แบบ ผด.01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
ทีด่ ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณทัง้หมด

3. ยทุธศำสตร ์ดำ้นกำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์
 3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1.00                         1.75                         30,000.00                  0.21                         ส านักปลัด
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -                           -                           -                           -                           -                          
 3.3 แผนงานการศึกษา 14.00                       24.56                       3,047,079.00             21.32                       ส านักปลัด
 3.4 แผนงานสาธารณสุข 10.00                       17.54                       488,000.00                3.42                         ส านักปลัด/กอง สด.
 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                           -                           -                           -                           -                          
 3.6 แผนงานเคหะและชุมชน -                           -                           -                           -                           -                          
 3.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน -                           -                           -                           -                           -                          
 3.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 7.00                         12.28                       185,000.00                1.29                         ส านักปลัด
 3.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา -                           -                           -                           -                           -                          
 4.10 แผนงานการเกษตร -                           -                           -                           -                           -                          
 4.11 แผนงานงบกลาง 4.00                         7.02                         6,970,093.00             48.78                       ส านักปลัด/

กองช่าง/กองสวสัดิการ
รวม 36.00                     63.16                     10,720,172.00          75.02                     

4. ยทุธศำสตร ์ดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรบำ้นเมอืงทีด่ี
 4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7.00                         12.28                       510,000.00                3.57                         ส านักปลัด
 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2.00                         3.51                         84,000.00                  -                           -                          
 4.3 แผนงานการศึกษา -                           -                           -                           -                           ส านักปลัด
 4.4 แผนงานสาธารณสุข -                           -                           -                           -                           -                          
 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ -                           -                           -                           -                           -
 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน -                           -                           -                           -                           -
 4.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4.00                         7.02                         40,000.00                  0.28                         ส านักปลัด/กอง สด.
 4.8 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ -                           -                           -                           -                           -                          
 4.9 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา -                           -                           -                           -                           -                          
 4.10 แผนงานการเกษตร 1.00                         1.75                         15,000.00                  0.10                         กองสวสัดิการสังคม
 4.11 แผนงานงบกลาง -                           -                           -                           -                           -                          

รวม 14.00                     24.56                     649,000.00              4.54                       
รวมทัง้สิน้ 57.00                     100.00                    14,289,172.00          100.00                    
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ยทุธศำสตร์/แผนงำน หน่วยงำนด ำเนินกำร

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

แบบ ผด.01



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

1. ครุภัณฑ์ส านักงาน
    1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
      - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 5 เคร่ือง 224,000                ส านักปลัด
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
      - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 51,000                 ส านักปลัด/กองคลัง
      - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 3 เคร่ือง 7,500                   ส านักปลัด/กองคลัง
      - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 2 เคร่ือง 8,600                   
    2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
      - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 17,000                 
      - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1 เคร่ือง 2,500                   
      - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 1 เคร่ือง 4,300                   
    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
      - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 17,000                 
      - ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1 เคร่ือง 2,500                   

291,100               
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บัญชสีรุปครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

รวม

ประเภท/แผนงาน จ านวน จ านวนงบประมาณ

แบบ ผ.01/1



หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
         - ค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ 1 เคร่ือง 12,000                 ส านักปลัด

12,000                
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รวม

ประเภท/แผนงาน จ านวน จ านวนงบประมาณ



ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 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.

1 กอ่สร้างถนน คสล. 
บ้านปลวก หมู่ที่ 6 
บริเวณรอบสระน้ า (ดอนปู่ตา)  
ชว่งที่ 1

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านปลวก 
หมู่ที่ 6  บริเวณรอบสระน้ า  (ดอนปู่ตา)  ชว่งที่ 1              
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 70 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ขา้งละ 0.50 เมตร  หรือตามสภาพหน้างานจริง  ตามแบบ
มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น เลขที่ ท.1-01

169,000 บ้านปลวก  หมู่ที่ 6
บริเวณรอบสระน้ า
(ดอนปู่ตา)  ชว่งที่ 1

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

2 กอ่สร้างถนน คสล. 
บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 
จากบ้านนายทองค า  ค าจนัทร์
– บ้านนางบุบผา  ภกัตะไชย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านหนองโจด หมู่
ที่ 5 จากบ้านนายทองค า  ค าจนัทร์ – บ้านนางบุบผา  
ภกัตะไชย  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพหน้างานจริง  ตาม
แบบมาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น เลขที่ ท.1-01

239,000 บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 
จากบ้านนายทองค า  
ค าจนัทร์ – บ้านนางบุบผา
ภกัตะไชย

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

1.  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 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.

3 ต่อเติมศาลาประชาคม 
บ้านค าบอน  หมู่ที่ 4 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการต่อเติมศาลาประชาคม 
บ้านค าบอน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  6.00 เมตร 
ตามแบบ อบต.โคกศิลา  เลขที่ 4/2564

200,000 ศาลาประชาคม
บ้านค าบอน  หมู่ที่ 4 

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

4 ปรับปรุงถนน คสล. 
โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2  
จากสายหอถงัประปา – บ้าน
นางบุปผา  สายแวว (ชว่งที่ 1)

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงถนน คสล. 
โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2  
จากสายหอถงัประปา – บ้านนางบุปผา  สายแวว (ชว่งที่ 1) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 132 เมตร
หนา 0.04 เมตร  ตามแบบ อบต.โคกศิลา  เลขที่ 2/2564 

187,000 บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2  
จากสายหอถงัประปา – 
บ้านนางบุปผา  สายแวว 
(ชว่งที่ 1)

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
1.  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02



ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 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.

5 ปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธี
ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
หมู่ 1 หมู่ 7  หมู่ 8  หมู่ 2  

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธี
ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  หมู่ 1 หมู่ 7  หมู่ 8  หมู่ 2  
สายจากอา่งห้วยน้อย - ทางแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 2
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,526 เมตร
หนา 0.04 เมตร  ตามแบบ อบต.โคกศิลา  เลขที่ 1/2564

1,857,000 หมู่ 1 หมู่ 7  หมู่ 8  หมู่ 2
สายจากอา่งห้วยน้อย - 
ทางแยกถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 2

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

6 วางท่อระบายน้ าขา้งสระ
หนองวิทย ์ บ้านหนองทุ่ม
หมู่ที่ 3 จากฉางขา้ว - สุดเขต
หนองวิทย ์(ชว่งที่ 1)

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการวางท่อระบายน้ าขา้งสระหนองวิทย์
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จากฉางขา้ว - สุดเขตหนองวิทย ์
(ชว่งที่ 1) ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80X1.00  เมตร  
จ านวน 103 ท่อน ลงหินลูกรังพร้อมปรับแต่งเรียบ จ านวน 120 
ลบ.ม. ระยะทาง 106 เมตร ตามแบบ อบต.โคกศิลาที่ 3/2564

248,000 วางท่อระบายน้ าขา้งสระ
หนองวิทย ์ บ้านหนองทุ่ม
หมู่ที่ 3 จากฉางขา้ว -     
สุดเขตหนองวิทย ์(ชว่งที่ 1)

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
1.  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2563

แบบ ผด.02



ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ก.
ย. (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

1 กอ่สร้างถนน คสล. 
บ้านปลวก หมู่ที่ 6 
บริเวณรอบสระน้ า (ดอนปู่ตา)  
ชว่งที่ 1

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านปลวก 
หมู่ที่ 6  บริเวณรอบสระน้ า  (ดอนปู่ตา)  ชว่งที่ 1              
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 70 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ขา้งละ 0.50 เมตร  หรือตามสภาพหน้างานจริง  ตามแบบ
มาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น เลขที่ ท.1-01

169,000 บ้านปลวก  หมู่ที่ 6
บริเวณรอบสระน้ า
(ดอนปู่ตา)  ชว่งที่ 1

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

2 กอ่สร้างถนน คสล. 
บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 
จากบ้านนายทองค า  ค าจนัทร์
– บ้านนางบุบผา  ภกัตะไชย

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการกอ่สร้างถนน คสล. บ้านหนองโจด หมู่
ที่ 5 จากบ้านนายทองค า  ค าจนัทร์ – บ้านนางบุบผา  
ภกัตะไชย  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพหน้างานจริง  ตาม
แบบมาตรฐานงานกอ่สร้างของท้องถิ่น เลขที่ ท.1-01

239,000 บ้านหนองโจด หมู่ที่ 5 
จากบ้านนายทองค า  
ค าจนัทร์ – บ้านนางบุบผา
ภกัตะไชย

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

-11-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  (แก้ไขครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

1.  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ก.
ย. (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

3 ต่อเติมศาลาประชาคม 
บ้านค าบอน  หมู่ที่ 4 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการต่อเติมศาลาประชาคม 
บ้านค าบอน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  6.00 เมตร 
ตามแบบ อบต.โคกศิลา  เลขที่ 4/2564

200,000 ศาลาประชาคม
บ้านค าบอน  หมู่ที่ 4 

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

4 ปรับปรุงถนน คสล. 
โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์
คอนกรีต บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2  
จากสายหอถงัประปา – บ้าน
นางบุปผา  สายแวว (ชว่งที่ 1)

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงถนน คสล. 
โดยวิธีปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2  
จากสายหอถงัประปา – บ้านนางบุปผา  สายแวว (ชว่งที่ 1) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 132 เมตร
หนา 0.04 เมตร  ตามแบบ อบต.โคกศิลา  เลขที่ 2/2564 

187,000 บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2  
จากสายหอถงัประปา – 
บ้านนางบุปผา  สายแวว 
(ชว่งที่ 1)

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

พ.ศ.2564

-12-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  (แก้ไขครั้งที่ 1)
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

1.  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

02 แบบ ผด.02

แบบ ผด.02



ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ก.
ย. (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม
.ย.

พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

5 ปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธี
ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  
หมู่ 1 หมู่ 7  หมู่ 8  หมู่ 2  

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการปรับปรุงถนน คสล. โดยวิธี
ปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต  หมู่ 1 หมู่ 7  หมู่ 8  หมู่ 2  
สายจากอา่งห้วยน้อย - ทางแยกถนนลาดยาง หมู่ที่ 2
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,526 เมตร
หนา 0.04 เมตร  ตามแบบ อบต.โคกศิลา  เลขที่ 1/2564

1,857,000 หมู่ 1 หมู่ 7  หมู่ 8  หมู่ 2
สายจากอา่งห้วยน้อย - 
ทางแยกถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 2

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

6 วางท่อระบายน้ าขา้งสระ
หนองวิทย ์ บ้านหนองทุ่ม
หมู่ที่ 3 จากฉางขา้ว - สุดเขต
หนองวิทย ์(ชว่งที่ 1)

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการวางท่อระบายน้ าขา้งสระหนองวิทย์
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 จากฉางขา้ว - สุดเขตหนองวิทย ์
(ชว่งที่ 1) ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80X1.00  เมตร  
จ านวน 103 ท่อน ลงหินลูกรังพร้อมปรับแต่งเรียบ จ านวน 120 
ลบ.ม. ระยะทาง 106 เมตร ตามแบบ อบต.โคกศิลาที่ 3/2564

248,000 วางท่อระบายน้ าขา้งสระ
หนองวิทย ์ บ้านหนองทุ่ม
หมู่ที่ 3 จากฉางขา้ว -     
สุดเขตหนองวิทย ์(ชว่งที่ 1)

กองชา่ง

 -ด าเนินการกอ่หนี้ผูกพัน

 -ด าเนินการตามสัญญา

 -ลงทะเบียนทรัพยสิ์น

หมายเหตุ  แก้ไขห้วงระยะเวลาด าเนินการ  โครงการล าดับที่ 2,6

พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

-13-

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
1.  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  (แก้ไขครั้งที่ 1)

แบบ ผด.02



ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ 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.

1 โครงการฝึกอบรมด้านการเกษตร เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมด้านการเกษตร 20,000        ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ
ผสมผสานตามหลักเศรษฐกจิ ผสมผสานตามหลักเศรษฐกจิพอเพียงให้กบัราษฎรในพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญา สังคม
พอเพียง เศรษฐกจิพอเพียง เชน่ ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย ค่าวิทยากร ค่าจา้งเหมารถ

วันศึกษาดูงาน ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร ค่าวัสดุ อปุกรณ์ประกอบการฝึก
อบรมฯลฯ

20,000       

-14-

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

พ.ศ.2564

1.1  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2563

รวม

แบบ ผด.02



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.

1 ค่าใชจ้า่ยในการเตรียมการ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ต่างๆในการจดัท า 30,000        อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
รับเสด็จ/เฉลิมพระเกยีรติ ซุ้มรับเสด็จและอปุกรณ์อื่น ๆ เพื่อการรับเสด็จหรือในการประชาสัมพันธ์

เชญิชวน  หรืออ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี
และพราะราชพิธีต่างๆ ฯลฯ

30,000      

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

รวม

-15-

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

พ.ศ.2563

2.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



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.

1 ค่าใชจ้า่ยโครงการฝึกอบรมเพิ่ม เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร         30,000 -อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาและคณะกรรมการของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล -สถานที่
และคณะกรรมการของศูนยพ์ัฒนา โคกศิลา โดยจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการทัศนศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ ด าเนินการ
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เชน่ ค่าจา้งเหมา ตามโครงการ
โคกศิลา วัสดุ อปุกรณ์ ค่าอาหารและค่าเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  

2 ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติประจ าปีงบประมาณ 30,000        ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2564  ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่ารับรอง ค่าเชา่หรือค่าบริการวัสดุ อปุกรณ์ เด็กเล็ก

ที่จ าเป็น ค่าใชจ้า่ยในการตกแต่ง จดัสถานที่ ค่าใชจ้า่ยในการประกวดหรือแขง่ขนั
ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธ์งานและค่าใชจ้า่ยอื่นๆ
ที่จ าเป็น ฯลฯ   - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา  15,000 บาท
                    - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม  15,000 บาท

3 ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการจดักจิกรรมในงานวันพ่อวันแม่ 20,000        ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
วันพ่อวันแม่แห่งชาติ แห่งชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่ารับรอง เด็กเล็ก

ค่าเชา่หรือค่าบริการวัสดุ อปุกรณ์ที่จ าเป็น ค่าใชจ้า่ยในการตกแต่ง จดัสถานที่
ค่าใชจ้า่ยในการประกวดหรือแขง่ขนั ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใชจ้า่ยในการ
ประชาสัมพันธ์งาน และค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ
- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา  10,000 บาท
- ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม  10,000 บาท

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

2.2  แผนงำนกำรศึกษำ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
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ที่ โครงการ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



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.

4 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร        308,700 ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
สถานศึกษา (ค่าจา้งเหมาประกอบ สถานศึกษา ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กเล็ก 
อาหารกลางวันของศูนยพ์ัฒนา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดั จ านวน 2 แห่ง จ านวน 63 คน  จ าแนกเป็น
เด็กเล็ก)           1) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา          ต้ังไว้  186,200  บาท

       (38 คน x 20 บาท x 245 วัน)
    2) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม         ต้ังไว้  122,500  บาท
       (25 คน x 20 บาท x 245 วัน)

5 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร         46,330 ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด
สถานศึกษา (ค่าใชจ้า่ยในการ สถานศึกษา (ค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก 
จดัการศึกษาส าหรับศูนย ์           จ านวน 2 แห่ง ค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย เงินอดุหนุนส าหรับสนันสนุนค่าใชจ้า่ย

พัฒนาเด็กเล็ก) ในการจดัการศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวัย
อาย ุ3-5 ปี ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 41  คน  จ านวน 2 แห่ง
   1) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา           (27,120 บาท)      

       - ค่าหนังสือเรียน             (24 คน x 200 บาท)       ต้ังไว้ 4,800 บาท
       - ค่าอปุกรณ์การเรียน       (24 คน x 200 บาท)       ต้ังไว้ 4,800 บาท
       - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน     (24 คน x 300 บาท)      ต้ังไว้ 7,200 บาท
       - ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (24 คน x 430 บาท)      ต้ังไว้ 10,320 บาท

2.2  แผนงำนกำรศึกษำ
พ.ศ.2564
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พ.ศ.2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02



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.

   2) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม           (19,210 บาท)      

       - ค่าหนังสือเรียน             (17 คน x 200 บาท)       ต้ังไว้ 3,400 บาท
       - ค่าอปุกรณ์การเรียน        (17 คน x 200 บาท)      ต้ังไว้ 3,400 บาท
       - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน     (17 คน x 300 บาท)      ต้ังไว้ 5,100 บาท
       - ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  (17 คน x 430 บาท)      ต้ังไว้ 7,310 บาท

6 สนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหาร        107,100 ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

สถานศึกษา (ค่าจดัการเรียน สถานศึกษา (ค่าจดัการเรียนการสอน) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร เด็กเล็ก

การสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)                                         ส่วนต าบลโคกศิลา จ านวน 2 แห่ง (เงินอดุหนุนส าหรับสนันสนุนค่าจดัการเรียน
การสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก รายหัว)  จดัสรรส าหรับเด็กปฐมวัย
อาย ุ2-5 ปี ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุรายหัวๆละ 1,700  บาท/คน)
จ านวน 63  คน  ที่จ าเป็นต้องใชใ้นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กเล็ก
กอ่นวัยเรียน ทั้ง 2 ศูนย ์ จ าแนกเป็น
 - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา (38 คน x 1,700บาท)   64,600 บาท
 - ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม (25 คน x 1,700บาท)  42,500 บาท

2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
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พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

2.2  แผนงำนกำรศึกษำ

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



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.

7 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการซ้ืออาหารเสริม (นม) เงินอดุหนุนส าหรับ         72,816 ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา อาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา เด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา บ้านโคกศิลา
       (38 คน x 7.37  บาท x 260 วัน)

8 ค่าอาหารเสริม (นม) จดัซ้ือวัสดุอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม         47,905 ศูนยพ์ัฒนา ส านักปลัด

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม อาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา เด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม บ้านหนองทุ่ม
       (25  คน x 7.37  บาท x 260 วัน)

9 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอดุหนุนส าหรับ        454,139 โรงเรียน ส านักปลัด

โรงเรียนบ้านโคกศิลา อาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกดั บ้านโคกศิลา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง 

ในอตัรา 7.37 บาท /คน /260 วัน

โรงเรียนบ้านโคกศิลา      (237 คน x 7.37 บาท x 260วัน)

10 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอดุหนุนส าหรับ        256,771 โรงเรียน ส านักปลัด

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด อาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกดั
บ้านหนอง

ทุ่มฯ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง 

ในอตัรา 7.37 บาท /คน /260 วัน

โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด    (134 คน x 7.37 บาทx 260วัน)

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2.2  แผนงำนกำรศึกษำ

พ.ศ.2563
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

-19-

โครงการที่

แบบ ผด.02



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.

11 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการซ้ืออาหารเสริม (นม)  เงินอดุหนุนส าหรับ         61,318 โรงเรียน ส านักปลัด
โรงเรียนบ้านค าบอน อาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 โรงเรียนในสังกดั บ้านค าบอน

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง 
ในอตัรา 7.37 บาท /คน /260 วัน
โรงเรียนบ้านค าบอน    (32 คน x 7.37 บาทx 260วัน)

12 อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับสนันสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกดั        948,000 โรงเรียน ส านักปลัด
โรงเรียนบ้านโคกศิลา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง บ้านโคกศิลา

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6    อตัรา 20 บาท/คน/200  วัน
โรงเรียนบ้านโคกศิลา  (237 คน x 20 บาท x 200 วัน)

13 อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับสนันสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกดั        536,000 โรงเรียนบ้าน ส านักปลัด
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง หนองทุ่มฯ

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6   อตัรา 20 บาท/คน/200  วัน
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ (134 คน x 20 บาท x 200 วัน)

14 อดุหนุนค่าอาหารกลางวัน เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนส าหรับสนันสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกดั        128,000 โรงเรียน ส านักปลัด
โรงเรียนบ้านค าบอน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง บ้านค าบอน

เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6   อตัรา 20 บาท/คน/200  วัน
โรงเรียนบ้านค าบอน  (32 คน x 20 บาท x 200 วัน)

3,047,079  

2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

พ.ศ.2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564
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2.2  แผนงำนกำรศึกษำ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ.2564
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการที่

รวม

แบบ ผด.02



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.

1 การเฝ้าระวังและป้องกนั เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการ บริการระบบหน่วยกู้ภยัและบริการด้านการ 288,000       ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณะภยัและ แพทยฉ์กุเฉนิ ด้านการเฝ้าระวังรับแจง้เหตุในพื้นที่ ด้านการชว่ยเหลือบรรเทา
บริการแพทยฉ์กุเฉนิ 1669 สาธารณภยั แกป่ระชาชนต าบลโคกศิลา ตลอด 24 ชั่วโมง  ตามโครงการ

เฝ้าระวังและป้องกนับรรเทาสาธารณะภยัและบริการแพทยฉ์กุเฉนิ  1669
2 ค่าใชจ้า่ยโครงการป้องกนัและ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 40,000        ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าวัคซีนป้องกนัโรค,ค่าไซร้ิงค์,ค่าหัวเขม็,

ค่าแอลกอฮอลล์ ฯลฯ 
3 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 20,000        หมู่ที่ 1 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านโคกศิลา ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน  3 โครงการ บ้านโคกศิลา

บ้านโคกศิลา 
4 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 20,000        หมู่ที่ 2 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านโคกศิลา ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน  3 โครงการ บ้านโคกศิลา

บ้านโคกศิลา 
5 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 20,000        หมู่ที่ 3 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านหนองทุ่ม ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน  3 โครงการ บ้านหนองทุ่ม

บ้านหนองทุ่ม
6 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 20,000        หมู่ที่ 4 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านค าบอน ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน  3 โครงการ บ้านค าบอน

บ้านค าบอน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ.2564

2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2.3  แผนงำนสำธำรณสุข

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

พ.ศ.2563
ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02



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.

7 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 20,000        หมู่ที่ 5 ส านักปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองโจด ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน  3 โครงการ บ้านหนองโจด

บ้านหนองโจด
8 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 20,000        หมู่ที่ 6 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านปลวก ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน  3 โครงการ บ้านปลวก

บ้านปลวก
9 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 20,000        หมู่ที่ 7 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโคกศิลา ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน  3 โครงการ บ้านโคกศิลา

บ้านโคกศิลา 
10 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ เพื่อจา่ยเป็นเงินอดุหนุนโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 20,000        หมู่ที่ 8 ส านักปลัด

ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโคกศิลา ให้กบัคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน  3 โครงการ บ้านโคกศิลา
บ้านโคกศิลา 

488,000    

-22-

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
2.3  แผนงำนสำธำรณสุข

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการโครงการ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่

รวม

แบบ ผด.02



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.

1 ค่าใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนั เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักฬีาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด         80,000  ต าบล ส านักปลัด
กฬีาต้านยาเสพติด  ประจ าปี 2564  ในพื้นที่ต าบลโคกศิลา เชน่ ค่ารางวัลการแขง่ขนั, ค่าชดุนักกฬีา, โคกศิลา

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าอปุกรณ์ในการจดัการแขง่ขนักฬีา,
ค่าถว้ยรางวัล, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกฬีา, ค่าจา้งเหมาจดัเตรียม
สถานที่และอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

2 ค่าใชจ้า่ยโครงการอบรมส่งเสริม เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ         20,000  ต าบล ส านักปลัด
คุณธรรมจริยธรรม ลดปัญหาทางสัมคม ส าหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบ โคกศิลา

ด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารวางและเคร่ืองด่ืม และอื่นๆ ที่จ าเป็น

3 ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการประเพณีบุญผเหวตฟังเทศน์         15,000  ต าบล ส านักปลัด
ประเพณีบุญผเหวตฟังเทศน์ มหาชาติ โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าจดัซ้ือวัสดุ ค่าดอกไม้ ธูปเทียนและอื่นๆ โคกศิลา

มหาชาติ ที่จ าเป็น ฯลฯ
4 ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและเชดิชผูู้สูงอายุ         25,000  ต าบล ส านักปลัด

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ ให้เป็นต้นแบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม  โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย ค่าอาหาร- โคกศิลา

เชดิชผูู้สูงอาย ุให้เป็นต้นแบบ กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าเชา่เคร่ืองเสียง ค่าป้ายโครงการ 

รากเหง้าทางวัฒนธรรม และอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ
5 ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสัปดาห์วันเขา้พรรษา  โดยมีค่า         25,000  ต าบล ส านักปลัด

โครงการสัปดาห์วันเขา้พรรษา ใชจ้า่ย ประกอบด้วย ค่าจดัซ้ือเทียนพรรษา ค่าอาหารและน้ าด่ืม ค่าดอกไม้ โคกศิลา

ธูปเทียน และผ้าประดับตกแต่งรถ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุประดับตกแต่งรถ  
และอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ.2563

2.4  แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

-23-

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02



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.

6 ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา โดยมีค่าใชจ้า่ย         10,000  ต าบล ส านักปลัด
โครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประกอบด้วย ค่าจดัซ้ือวัสดุ ค่าดอกไม้ ธูปเทียนและอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ โคกศิลา

7 ค่าใชจ้า่ยในการสนับสนุน เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ทะนุบ ารุงด ารงรักษาไว้และ         10,000  ต าบล ส านักปลัด
โครงการอนุรักษ์ทะนุบ ารุงด ารง สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ  โดยมีค่าใชจ้า่ยประกอบด้วย โคกศิลา

รักษาไว้และสืบสานวัฒนธรรม ค่าจดัซ้ือวัสดุ ค่าดอกไม้ ธูปเทียน และอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ
ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

185,000    

พ.ศ.2563

2.4  แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ.2564

2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

-24-

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

รวม

แบบ ผด.02



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.

1 เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจา่ยเบี้ยยงัชพีให้กบัผู้สูงอาย ุตามประกาศบัญชี 4,562,400    ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ

รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายขุององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา สังคม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 593 คน  โดยมีรายละเอยีดดังนี้
      - อาย ุ60-69 ปี จ านวน 402 คนๆ ละ 600 บาท/เดือน 
      - อาย ุ70-79 ปี จ านวน 154 คนๆ ละ 700 บาท/เดือน 
      - อาย ุ80-89 ปี จ านวน 29 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน 
      - อาย ุ90 ปี ขึ้นไป จ านวน 8 คนๆ ละ 1,000 บาท/เดือน 

2 เบี้ยยงัชพีคนพิการ เพื่อจา่ยเป็นค่าเป็นค่าใชจ้า่ยการจา่ยเบี้ยยงัชพีให้กบัผู้พิการ  ตามประกาศบัญชี 2,124,000    ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยงัชพีผู้พิการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา สังคม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 220  คน 

อาย ุ18 ปีขึ้นไป จ านวน 215 คนๆละ 800 บาท/เดือน
อายตุ่ ากว่า 18 ปี จ านวน 5 คนๆละ 1000 บาท/เดือน

3 เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจา่ยเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชพีให้กบัผู้ป่วย 72,000        ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ
โรคเอดส์ ที่มายื่นค าขอรับเงินเบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วน สังคม
ต าบลโคกศิลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25634  จ านวน 12 คน 

อตัราคนละ 500 บาท/คน/เดือน   

ที่

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

พ.ศ.2564

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ
พ.ศ.2563

โครงการ

-25-

2.5  แผนงำนงบกลำง

แบบ ผด.02



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.

4 เงินส ารองจา่ย เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ในกรณีจ าเป็น
หรือเพียงพอต่อการเผชญิเหตุสาธารณภยัตลอดปี และน าไปจา่ยกรณีฉกุเฉนิ
ที่มีสาธารณภยัเกดิขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือ
กรณีการป้องกนัและยบัยั้งกอ่นการเกดิสาธารณภยัหรือคาดว่าจะเกดิ
สาธารณภยั

       211,693
 ต าบล
โคกศิลา

ส านักปลัด

  6,970,093รวม

พ.ศ.2563

-26-

2.5  แผนงำนงบกลำง

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
2.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการโครงการที่

แบบ ผด.02



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.

1 ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือ เพื่อจา่ยเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจดักจิกรรมต่างๆ 10,000        อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
รางวัลในการจดักจิกรรมต่างๆ  ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 

2 ค่าใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต้ัง  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัการเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ 350,000       อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภา สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีครบวาระ กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง

ท้องถิ่น ด้วยเหตุอื่นใดหรือตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง ส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่
อกีทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์หรือการให้ขอ้มูลขา่วสาร

แกป่ระชาชน ให้ทราบถงึสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ในการ
เลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชกิวุฒิสภา โดยจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบั
ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏบิัติหน้าที่ในการเลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชกิสภาท้องถิ่น ค่าจดัสถานที่ ค่าวัสดุ เคร่ืองเขยีนและอปุกรณ์
ค่าถา่ยเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อ

ส่ือสาร ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงที่ใชบ้รรจเุอกสาร ค่าของสมนาคุณ
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใชจ้า่ยอื่นที่จ าเป็น  

3 ค่าใชจ้า่ยในการจดัท ารังวัด เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัท ารังวัด  สอบเขต แนวเขตที่ดิน สาธารณะประโยชน์ 20,000        ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด
สอบเขต แนวเขตที่ดินสาธารณะ- และการขึ้นทะเบียนที่ดินและอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ ให้แกป่ระชาชนในพื้นที่   
ประโยชน์และการขึ้นทะเบียน
ที่ดิน

3.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (งำนบริหำรทั่วไป)

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการโครงการที่

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

3.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

-27-

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02



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.

4 ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใชจ้า่ย เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยค่าธรรมเนียมศาลและค่าใชจ้า่ยที่เกี่ยวขอ้งในการ 10,000        อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
ที่เกี่ยวขอ้งในการด าเนินคดี ด าเนินคดี  

5 ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้ เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัซ้ือพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้ กระเชา้ดอกไม้ และพวงมาลา 10,000        อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
กระเชา้ดอกไม้และพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้หรือมอบแกบุ่คคลต่างๆ หรือ วาง ณ อนุสาวรีย์

หรือศพผู้มีเกรียติ เป็นต้น ตามแต่ละกรณี ในนามหน่วยงาน
    400,000

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการที่
พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

-28-

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

3.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  (งำนบริหำรทั่วไป)

พ.ศ.2563

รวม

แบบ ผด.02



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.

6 ค่าใชจ้า่ยในการเพิ่ม เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษี เชน่ การจดัท า         10,000
ศาลา

ประชาคม กองคลัง
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็รายได้ โครงการ/กจิกรรมประชาสัมพันธ์การจดัเกบ็ภาษีรายได้ การด าเนินการ

หมู่ที่ 1-หมู่ที่
 8

ขององค์การบริหารส่วนต าบล จดัเกบ็ภาษีเคล่ือนที่เพื่อบริการประชาชน ฯลฯ
7 ค่าใชจ้า่ยโครงการปรับปรุงระบบ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ        100,000 อบต.โคกศิลา กองคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ทะเบียนทรัพยสิ์น โดยการจดัท าหรือปรับปรุงขอ้มูลแผนที่เพิ่มประสิทธิภาพ
การจดัเกบ็ภาษี เชน่ การจดัท าโครงการ/กจิกรรมประชาสัมพันธ์การจดัเกบ็ 
ภาษีรายได้ ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น และการจดัท าฐานขอ้มูลในการจดัเกบ็
ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ตามที่กฎหมายก าหนด โดยจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบั
วัสดุ เคร่ืองเขยีน และอปุกรณ์ ค่าถา่ยเอกสาร ค่าคัดส าเนา ค่าพิมพ์เอกสารและ
ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเชา่อปุกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงที่ใชบ้รรจเุอกสาร 
ค่าจา้งส ารวจพื้นที่และจดัเกบ็ขอ้มูล ค่าใชจ้า่ยอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจดัท า
โครงการ เพื่อน าไปใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจดัเกบ็รายได้ โดยค านึงถงึ
ความประหยดัและความคุ้มค่าในการลงทุน 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการที่

3.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

3.1  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง)

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



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.

1 ค่าใชจ้า่ยในการพัฒนาหรือ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการใชด้ าเนินการจดัต้ัง/ฝึกอบรม/ทบทวน/ซ้อมแผน 64,000        ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด
เสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิัติงานและจดัหาวัสดุ อปุกรณ์ ค่าใชจ้า่ยอื่น เป็นต้น
การด าเนินงานอาสาสมัคร ในการด าเนินงานอาสาสมัครป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน

2 ค่าใชจ้า่ยในโครงการ เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม การจดัหาเคร่ืองมืออปุกรณ์ที่จ าเป็นต่อ 20,000        ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด
"หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชพีกู้ภยั" การปฏบิัติงาน รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินงานของทีมกู้ภยัประจ าต าบล
(OTOS)

84,000
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ที่

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

3.2  แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน)
พ.ศ.2564พ.ศ.2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

รวม

3.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการโครงการ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ แบบ ผด.02



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.

1 ค่าใชจ้า่ยตามโครงการวิจยั เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการวิจยัหมู่บ้าน/ชมุชน เชน่           5,000 ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ

หมู่บ้าน/ชมุชน ค่าจา้งเหมาจดัท าป้าย ค่ากระดาษ ปากกา ฯลฯ สังคม/ส านักปลัด
2 ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการอบรม เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม เยาวชนเพื่อการป้องกนัมิให้เยาวชน 15,000        ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด

เยาวชนป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัยาเสพติด และสร้างเครือขา่ยเฝ้าระวังยาเสพติดใน
ยาเสพติด ครอบครัว/โรงเรียน/ชมุชน  

3 ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม สนับสนุนการจดัท าแผนชมุชน สนับสนุน 10,000        ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ
สนับสนุนการจดัท าแผนชมุชน การจดักจิกรรมประชมุประชาคม การพัฒนาผู้น าชมุชน การสร้างเครือขา่ยองค์กร สังคม

ชมุชน การสนับสนุนการขบัเคล่ือนแผนชมุชนแบบบูรณาการ เพื่อน าขอ้มูลมาจดั
ท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชมุคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจน
ค่าใชจ้า่ย เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเผยแพร่ดังกล่าว

4 ค่าใชจ้า่ยในการส่งเสริม เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุประชาคม เพื่อจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 10,000        ต าบลโคกศิลา ส านักปลัด

สนับสนุน การจดัท า แผนการด าเนินงาน กจิกรรมสนับสนุนการจดัประชมุประชาคมท้องถิ่น ประชมุ-
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมต าบล  เพื่อน าขอ้มูลมาจดัท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชมุ-

คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าถา่ยเอกสาร ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ
ที่จ าเป็นส าหรับการจดัท าโครงการ ตลอดจนค่าใชจ้า่ยเพื่อการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ดังกล่าว 
40,000
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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

ที่

3.7  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

รวม

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร
3.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี

โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

แบบ ผด.02



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.

1 โครงการปลูกป่าชมุชนตามที่ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการปลูกป่าชมุชนตามที่สาธารณะ 15,000        ต าบลโคกศิลา กองสวัสดิการ
สาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ เฉลิมพระเกยีรติ ในสถานที่สาธารณะต่างๆ ได้แก ่วัด โรงเรียน ฯลฯ เชน่ค่า สังคม

จดัหาพันธ์ุไม้ ค่าจดัหาวัสดุ อปุกรณ์ รวมถงึค่าจา้งเหมาต่างๆที่เกี่ยวขอ้ง 
ส าหรับปลูกในพื้นที่สาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขยีว แกป้ัญหาภาวะโลกร้อน

15,000

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ  อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวดัสกลนคร

ที่ โครงการ รายละเอยีดของกจิกรรมที่เกดิขึ้นจากโครงการ

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมำณ

3.  ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
3.8  แผนงำนกำรเกษตร

รวม

พ.ศ.2563

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2564
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แบบ ผด.02



1. ประเภทครุภณัฑ์ส ำนักงำน
    1.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

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

1 ค่าจดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  224,000    อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน

ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บทีียู พร้อมติดต้ัง  
จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 47,000 บาท
เปน็เงิน 188,000 บาท
ขนาดไม่ต่ ากว่า 26,000 บทีียู พร้อมติดต้ัง  
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 36,000 บาท
เปน็เงิน 36,000 บาท
โดยมีลักษณะพื้นฐานเปน็ไปตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านกังบประมาณ  ธันวาคม 2562

บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ที่ไมไ่ดด้ ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดของครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ที่
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พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1



2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
    2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

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

2 ค่าจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ All In One  34,000     อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
ส าหรับงานส านักงาน 17,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนว่ยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2 
แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.2 GHz  จ านวน 1 หนว่ย
 - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนว่ยความจ า
Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน
ขนาดไม่นอ้ย กว่า 4 GB
 - มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) หรือ DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 
 - มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูลชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB หรือชนดิ Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internal)  
หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนว่ย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง
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พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์



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

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง 
 - มีแปน้พิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 21 นิว้ 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
 และ Bluetooth 
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

3 ค่าจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 5,000      อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกว่า 800 VA  
(480 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

รายละเอียดของครุภัณฑ์

-35-

ที่ ครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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

4 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 8,600      อบต.โคกศิลา ส านักปลัด
แบบฉีดหมึกพร้อม (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท 
ติดต้ัง คุณลักษณะพื้นฐาน

 - เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 
1200X1200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4
 ไม่นอ้ยกว่า 19 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 
8.8 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 
ไม่นอ้ยกว่า 15 หนา้ต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (InterFace) แบบ USB 2.0  
หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น
 -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
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พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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

5 ค่าจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ All In One  17,000      อบต.โคกศิลา กองคลัง
คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
ส าหรับงานส านักงาน 17,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนว่ยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2 
แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.2 GHz  จ านวน 1 หนว่ย
 - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนว่ยความจ า
Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน
ขนาดไม่นอ้ย กว่า 4 GB
 - มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) หรือ DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 
 - มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูลชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB หรือชนดิ Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internal)  
หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนว่ย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง 

-37-

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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

 - มีแปน้พิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 21 นิว้ 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
 และ Bluetooth 
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

6 ค่าจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500      อบต.โคกศิลา กองคลัง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกว่า 800 VA  
(480 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
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พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



    2.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
7 ค่าจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ All In One  17,000      อบต.โคกศิลา กองสวัสดิการ

คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ สังคม
ส าหรับงานส านักงาน 17,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนว่ยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2 
แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.2 GHz  จ านวน 1 หนว่ย
 - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนว่ยความจ า
Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน
ขนาดไม่นอ้ย กว่า 4 GB
 - มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) หรือ DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 
 - มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูลชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB หรือชนดิ Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internal)  
หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนว่ย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
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พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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

 - มีแปน้พิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 21 นิว้ 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
 และ Bluetooth 
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

8 ค่าจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500      อบต.โคกศิลา กองสวัสดิการ
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท สังคม

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกว่า 800 VA  
(480 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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

9 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,300      อบต.โคกศิลา กองสวัสดิการ
แบบฉีดหมึกพร้อม (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 4,300 บาท สังคม
ติดต้ัง คุณลักษณะพื้นฐาน

 - เปน็เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 
1200X1200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4
 ไม่นอ้ยกว่า 19 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 
8.8 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษ A4 
ไม่นอ้ยกว่า 15 หนา้ต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที
 - มีช่องเชื่อมต่อ (InterFace) แบบ USB 2.0  
หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น
 -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal  และ Custom
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



    2.1 แผนงำนเคหะและชมุชน
  งบประมาณ  สถานที่ หน่วยงาน

(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
10 ค่าจดัซ้ือเคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ All In One  17,000      อบต.โคกศิลา กองช่าง

คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 
ส าหรับงานส านักงาน 17,000 บาท  

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนว่ยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่นอ้ยกว่า 2 
แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่นอ้ยกว่า 2.2 GHz  จ านวน 1 หนว่ย
 - หนว่ยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนว่ยความจ า
Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกัน
ขนาดไม่นอ้ย กว่า 4 GB
 - มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) หรือ DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 
 - มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูลชนดิ SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่นอ้ยกว่า 1 TB หรือชนดิ Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 250 GB จ านวน 1 หนว่ย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน (Internal)  
หรือภายนอก (External) จ านวน 1 หนว่ย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
รายละเอียดของครุภัณฑ์
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ที่ ครุภัณฑ์



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

 - มีแปน้พิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 21 นิว้ 
ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
 และ Bluetooth 
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

11 ค่าจัดซ้ือเคร่ือง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,500      อบต.โคกศิลา กองช่าง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกว่า 800 VA  
(480 Watts)
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่นอ้ยกว่า 15 นาที
 - เปน็ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ที่
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ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



1. ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้ำง
    1.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

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

12 ค่าจดัซ้ือเล่ือยยนต์  - ค่าจดัซ้ือเล่ือยยนต์  จ านวน 1 เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท 12,000      ต าบล ส านักปลัด
คุณลักษณะ โคกศิลา
 - กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 31.8 cc
 - คาร์บูเรเตอร์ IntelliCarb
 - เคร่ืองยนต์ 1,500 วัตต์ = ก าลังไม่น้อยกว่า  
   2.0 แรงม้า
 - ขนาดโซ่ 3/8″ PPMC3
 - แผ่นบังคับโซ่ 10 to 18″
 - ความุถงัน้ ามันขนาดไม่น้อยกว่า 0.25 ลิตร 
 - น้ าหนัก 4 กโิลกรัม
 จดัหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด

346,400  
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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

บัญชจี ำนวนครุภณัฑ์ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวมงบประมำณทั้งสิน้

แบบ ผด.02/1


