
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
เรื่อง  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2565 

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

  เพ่ือให้การบริหารงานและการด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 , 27  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกทรายไดจ้ัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้รวบรวมเอาโครงการ กิจกรรม การพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกทรายบรรจุไว้ในแผนการด าเนินงานฉบับนี้แล้ว  จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงานเพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อไป   

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่    26  เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564      
  
 
 
     
                      (นายขจรพงศ์  มีข า) 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ปฏิบัติหน้าที่ 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
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ส่วนที่  1 
                                           บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและ
แผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น     

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้
ขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    
โคกทรายได้อย่างชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

1.เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
โคกทราย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2.แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาด าเนินงานที่ชัดเจน  และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 

3.เพ่ือให้ทราบโครงการกิจกรรม  ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล โคกทราย  ใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ 

4.เพ่ือน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

3.ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานและประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  
และต้องติดประกาศไว้อย่างน้อย  30  วัน 
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แผนภูมิขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
        

 
 
 
 

 

 
 
 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

1. ท าให้ทราบถึงโครงการ / กิจกรรม   ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกทราย   

2. ท าให้ทราบถึงรายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  และระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนของ
โครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ 

3. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกทราย 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนนิงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

            คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 

            ผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นใหค้วามเห็นชอบ 

ประกาศใช ้



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสาย
ทางหลวงท้องถ่ินพท.ถ.
59-125 ซอยควนหมี หมู่ท่ี 7

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวง
ท้องถ่ินพท.ถ.59-125 ซอยควนหมี หมู่ท่ี 7 
ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4  เมตร 

ระยะทาง 80 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
320 ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ
แปลนของอบต.โคกทราย เลขท่ี 131/2564

219,000       หมู่ที 7

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้้า คสล.ในตลาดโคกทราย 
หมู่ท่ี 5

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล.ในตลาดโคกทราย หมู่ท่ี 5 
ปริมาณงานตามแบบแปลนของ อบต.โคก
ทราย เลขท่ี129/2564

810,000    หมู่ท่ี 5 กองช่าง

ตามแบบแปลนของ อบต.โคกทราย เลขท่ี129/2564

พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564

6
แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสา
ติดต้ังล้าโพงพร้อมค่าติดต้ัง จ้านวน 89,600
 บาท และจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเสียงและ
อุปกรณ์พร้อมค่าติดต้ังจ้านวน 109,100 
บาท ส้าหรับโครงการก่อสร้างหอกระจาย

ข่าวหมู่บ้านหมู่ท่ี 10  แบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลโคกทราย เลขท่ี 
132/2564

198,700       หมู่ท่ี 10 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสา
ติดต้ังล้าโพงพร้อมค่าติดต้ัง จ้านวน 89,600

 บาท และจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเสียงและ
อุปกรณ์พร้อมค่าติดต้ังจ้านวน 109,100 
บาท ส้าหรับโครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้านหมู่ท่ี 3 แบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลโคกทราย เลขท่ี 128/2564

198,700     หมู่ท่ี 3 กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

7
แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสา
ติดต้ังล้าโพงพร้อมค่าติดต้ัง จ้านวน 89,600

 บาท และจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองเสียงและ
อุปกรณ์พร้อมค่าติดต้ังจ้านวน 109,100 
บาท ส้าหรับโครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้านหมู่ท่ี 9 แบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลโคกทราย เลขท่ี 130/2564

198,700       หมู่ท่ี 9 กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พท.ถ.
059-123 สายหนองโอน – 

ศาลาต้นม่วง หมู่ท่ี 3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนน
ลูกรัง รหัสทางหลวงท้องถ่ิน พท.ถ.059-123
 สายหนองโอน – ศาลาต้นม่วง หมู่ท่ี 3 

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 1,880 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,850 ตารางเมตร 
รายละเอียด ตามแบบแปลนของ
อบต.โคกทราย เลขท่ี 117/2564 

484,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

8
แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการปรับปรุงฝายโพรงเข้

 หมู่ท่ี 7

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฝาย

โพรงเข้ หมู่ท่ี 7 ปริมาณงานตาม
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโคกทราย เลขท่ี 133/2564

175,300 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่
ท่ี  12 (กองการศึกษา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ประดู่หม้อ หมู่ท่ี  12
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลโคกทราย เลขท่ี 135/2564

100,000 หมู่ท่ี 12 กองการศึกษาฯ

9 โครงการปรับปรุงพ้ืนห้องน้้า 
ศพด.บ้านพรุพ้อ (กอง
การศึกษาฯ)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องน้้า
 ศพด.บ้านพรุพ้อ รายละเอียดตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนต้าบลโคก
ทราย เลขท่ี 132/2564

32,800 หมู่ท่ี 12 กองการศึกษาฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

9
แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดต้ังโคม

ไฟฟ้าบริเวณบ้านควนเพ็ง 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อ้าเภอปากพะยูน ในการขยายเขต

ไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างบริเวณบ้านควนเพ็ง หมู่ท่ี 6  
ระยะทาง 845 เมตร รายละเอียดตาม
แผนผังองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกทราย 
เลขท่ี 136/2564

157,000    หมู่ท่ี 6 กองช่าง

รวม 10 2,574,200   

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

10
แบบ ผด.02



2.1 แผนงานการศึกษา

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 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเคร่ือง

เสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

100,000 อบต.โคกทราย กองการศึกษา

2 อาหารเสริม(นม) อาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล จ านวน 324คนๆละ 7.37 บาท

จ านวน 260 วัน, ส าหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 

ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ีต าบลโคกทราย

  จ านวน 822คนๆละ 7.37 บาท                

จ านวน 260 วัน

2,195,965.20   อบต.โคกทราย กองการศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

16 แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.1 แผนงานการศึกษา

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 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ดังน้ี

2,539,830 ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก

กองการศึกษา

1.ค่าอาหารกลางวัน ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล จ านวนเด็ก 324คนๆละ21บาทจ านวน 

245 วัน จ านวนเงิน 1,666,980 บาท

2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับจัดซ้ือ

วัสดุการศึกษา ส่ือการเรียนการสอน เคร่ืองเล่น

พัฒนาการเด็กปฐมวัยส าหรับเด็กเล็กและรายจ่าย

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง จ านวนเด็ก 324คนๆละ1,700บาท

 จ านวนเงิน 550,800 บาท

3.ค่าหนังสือเรียนจ านวนเด็ก285คนๆละ200บาท

จ านวนเงิน 57,000บาท
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวนเด็ก285คนๆละ200

บาทจ านวนเงิน 57,000บาท
5.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน จ านวนเด็ก285คนๆละ

300บาท จ านวนเงิน 85,500 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจ านวนเด็ก285คนๆละ

430บาท จ านวนเงิน 122,550 บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

17 แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2.1 แผนงานการศึกษา

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 อุดหนุนโรงเรียนบ้านควน
หินแท่น

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนบ้านควนหินแท่น ในการ
ด าเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6

525,000 โรงเรียน
บ้านควน
หินแท่น

กองการศึกษา

จ านวน 125 คนอัตราม้ือละ21บาท/คน

จ านวน 200 วัน

5 อุดหนุนโรงเรียนวัดควนเพ็ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนวัดควนเพ็ง ในการด าเนินการ

ตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6

756,000 โรงเรียนวัด
ควนเพ็ง

กองการศึกษา

จ านวน 180 คนอัตราม้ือละ21บาท/คน

จ านวน 200 วัน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

18 แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2.1 แผนงานการศึกษา

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 อุดหนุนโรงเรียนบ้านควน

แหวง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุน

ให้กับโรงเรียนบ้านควนแหวง ในการ
ด าเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6

1,075,200 โรงเรียน

บ้านควน    
 แหวง

กองการศึกษา

จ านวน 256 คนอัตราม้ือละ21บาท/คน

จ านวน 200 วัน

7 อุดหนุนโรงเรียนวัดโคก
ตะเคียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุน
ให้กับโรงเรียนวัดโคกตะเคียน ในการ
ด าเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6

327,600 โรงเรียนวัด
โคกตะเคียน

กองการศึกษา

จ านวน 78 คนอัตราม้ือละ21บาท/คน

จ านวน 200 วัน

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

19 แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2.1 แผนงานการศึกษา

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

8 อุดหนุนโรงเรียนวัดพรุพ้อ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุน

ให้กับโรงเรียนวัดพรุพ้อ ในการด าเนินการ
ตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
อนุบาลและเด็ก ป.1-ป.6

768,600 โรงเรียนวัด

พรุพ้อ

กองการศึกษา

จ านวน 183 คนอัตราม้ือละ21บาท/คน

จ านวน 200 วัน

รวม 8 8,288,195.20 

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

20 แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการช่วยเหลือ

ประชาชนท่ียากไร้

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ช่วยเหลือประชาชนท่ียากไร้ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

50,000 อบต.โคกทราย ส านักปลัด 

งานพัฒนา
ชุมชน

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

10,000 อบต.โคกทราย ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

21 แบบ ผด.02



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

10,000 อบต.    
โคกทราย

ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 3 70,000.00 

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

22 แบบ ผด.02



2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการพัฒนากลุ่มสตรี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

พัฒนากลุ่มสตรี โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

10,000 อบต.โคกทราย ส านักปลัด 

งานพัฒนา
ชุมชน

2 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท าป้าย

โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

10,000 อบต.โคกทราย ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

โครงการ
ล าดับ

ท่ี

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

23 แบบ ผด.02



2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2564

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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

10,000 อบต.โคกทราย ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน

4 โครงการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

10,000 อบต.โคกทราย ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน

พ.ศ.2565
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

24 แบบ ผด.02



2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 อุดหนุนเทศบาลต าบลป่า

บอน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุน

ให้แก่เทศบาลต าบลป่าบอน ในการ
ด าเนินการตามโครงการจัดงานวันสับปะรด 
ผลไม้และของดี อ าเภอป่าบอน ประจ าปี 
พ.ศ.2565

100,000 ต าบลป่าบอน ส านักปลัด 

งานพัฒนา
ชุมชน

6 อุดหนุนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีต าบลโคกทราย

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลโคกทราย 
ในการด าเนินงานตามโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต าบล 

30,000 ส านักงาน
อบต.    
โคกทราย

ส านักปลัด 
งานพัฒนา

ชุมชน

รวม 6 170,000      

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

25 แบบ ผด.02



2.4 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการจัดการขยะอย่าง

ย่ังยืนโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

จัดการขยะอย่างย่ังยืนโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆค่าอาหาร ค่า
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

10,000 ส านักงาน 

อบต.    
โคกทราย

ส านักปลัด 

งาน
สาธารณสุข

2 โครงการชุมชนปลอดภัย
ห่างไกลเอดส์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ชุมชนปลอดภัยห่างไกลเอดส์ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท าป้าย

โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

5,000 ส านักงาน 
อบต.    
โคกทราย

ส านักปลัด 
งาน

สาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

พ.ศ.2565พ.ศ.2564หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานท่ี
ด าเนินการ

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก
โครงการ

โครงการ
ล าดับ

ท่ี

26 แบบ ผด.02



2.4 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการรณรงค์ป้องกันยา

เสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

รณรงค์ป้องกันยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ
ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

10,000 ส านักงาน 

อบต.โคก
ทราย

ส านักปลัด 

งาน
สาธารณสุข

4 โครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ป่า
ไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
รณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

5,000 ส านักงาน 
อบต.    
โคกทราย

ส านักปลัด 
งาน

สาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

27 แบบ ผด.02



2.4 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดท าป้ายโครงการ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

30,000 ส านักงาน 

อบต.โคก
ทราย

ส านักปลัด 

งาน
สาธารณสุข

6 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียน

จ านวนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนจ านวน

สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าจัดท าป้าย โครงการ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

5,000 ในต าบล  
โคกทราย

ส านักปลัด 
งาน

สาธารณสุข

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

28 แบบ ผด.02



2.4 แผนงานสาธารณสุข

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 อุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ

หมู่บ้านส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข
หมู่บ้านละ 20,000 บาท จ านวน 13 
หมู่บ้าน  

260,000 ในต าบล  

โคกทราย

ส านักปลัด 

งาน
สาธารณสุข

รวม 7 325,000      

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

29 แบบ ผด.02



2.5 แผนงานงบกลาง

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 14,968,800 อบต.โคกทราย ส านักปลัด

ในเขตอบต.โคกทรายจ านวน 1,867คน

ตามอัตราท่ีรัฐบาลก าหนด

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ จ่ายเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้พิการ 3,264,000    อบต.โคกทราย ส านักปลัด

ในเขตอบต จ านวน 340 คน

ตามอัตราท่ีรัฐบาลก าหนด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 102,000      อบต.โคกทราย ส านักปลัด

เดือนละ 500 บาท/คน จ านวน 17 คน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

30 แบบ ผด.02



2.5 แผนงานงบกลาง

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 เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับ
ต าบล

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับต าบล (อบต.สมทบ 50%จาก
จ านวนประชาการ 10,473 คนๆละ45 บาท)

 235,642 อบต.โคก

ทราย

ส านักปลัด

งานสาธารณสุขฯ

5 เงินสมทบเข้ากองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

100,000      อบต.     
โคกทราย

ส านักปลัด   
   งาน
พัฒนาชุมชน

รวม 5 18,670,442

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

31 แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการจัดต้ังด่านชุมชน/จุดบริการ 

เทศกาลปีใหม่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

จัดต้ังด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาลปีใหม่ 

ประจ าปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

5,000  ม.5 ต.โคก

ทราย

 ส านักปลัด 

งานป้องกัน

ภัยฯ

2 โครงการจัดต้ังด่านชุมชน/จุดบริการ 

เทศกาลสงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

จัดต้ังด่านชุมชน/จุดบริการ เทศกาล

สงกรานต์ ประจ าปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

5,000  ม.5 ต.โคก

ทราย

ส านักปลัด 

งานป้องกัน

ภัยฯ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

32 แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

50,000 อบต.โคกทราย ส านักปลัด 

งานป้องกัน

ภัยฯ

4 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความ

ปลอดภัยด้านวินัยจราจร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยด้าน

วินัยจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

10,000 อบต.โคก

ทราย

ส านักปลัด 

งานป้องกัน

ภัยฯ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

33 แบบ ผด.02



3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยมี

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

20,000 อบต.โคกทราย ส านักปลัด 

งานป้องกัน

ภัยฯ

รวม 5 90,000       

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

34 แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

เลือกต้ัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการ

เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือการ

จัดการเลือกต้ังซ่อมนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และ

การจัดการเลือกต้ังอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังก าหนด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

300,000 ส านักงาน 

อบต.      

โคกทราย

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมสัมมนาและ

ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา

บุคลากรขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนา

และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบล เช่น ค่าเช่ารถ ค่าเช่าท่ีพัก ค่า

วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าของสมนาคุณและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

50,000 ส านักงาน 

อบต.      

โคกทราย

ส านักปลัด

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

35 แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผน

ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าส ารวจ 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าตอบแทน และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

150,000 ส านักงาน 

อบต.      

โคกทราย

กองคลัง

4 โครงการจัดงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงาน

รัฐพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมงาน

รัฐพิธี กิจกรรมเทิดพระเกียรติในงานวันส าคัญ

ต่างๆ เช่น ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง

10,000 ท่ีท าการ อบต.

โคกทราย

ส านักปลัด

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

36 แบบ ผด.02



4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 อุดหนุนองค์การบริหารส่วน

ต าบลป่าบอน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินอุดหนุน

ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ในการ

ด าเนินการตามโครงการขอรับการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนจาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอป่า

บอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20,000 ส านักงาน 

อบต.      

โคกทราย

ส านักปลัด

รวม 5 530,000      

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

37 แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  เค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ

ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

50,000 สนามหน้า 
    อบต.
โคกทราย

กองการศึกษา

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬา กรีฑาต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข้อง

40,000     ในเขต 
อบต.โคก

ทราย

กองการศึกษา

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

38 แบบ ผด.02



5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการจัดงานประเพณีวัน

สงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

50,000 ม.1,ม.6, 

ม.7,ม.12  
ต.โคกทราย

กองการศึกษา

4 โครงการสืบสานประเพณีวันสารท
เดือนสิบ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือน
สิบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง

5,000 วัดในต าบล
โคกทราย

กองการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

39 แบบ ผด.02



5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนพรรษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน

พรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง  

8,000 วัดในต าบล
โคกทราย

กองการศึกษา

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอป่า

บอน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสภา

วัฒนธรรมอ าเภอป่าบอนในการ
ด าเนินการตามโครงการประเพณีลาก
พระอ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 
ประจ าปี 2564 

30,000 วัดในต าบล

โคกทราย

กองการศึกษา

รวม 6 183,000   

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

40 แบบ ผด.02



1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

1. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ

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 รถบรรทุก(ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 575,000    ส ำนักงำน กองช่ำง

จ ำนวน 1 คัน ขนำด 1 ตัน ปริมำตร อบต.

กระบอกสูบไม่ต  ำกว่ำ 2,400 ซีซี โคกทรำย

หรือก ำลังเครื องยนต์สูงสุดไม่ต  ำกว่ำ

110 กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ แบบธรรมดำ

รวม 1 575,000    

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2565

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย

ล ำดับ
ท่ี

ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์
งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ี

ด ำเนินกำร

41 แบบ ผด.02/1



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน
 พท.ถ.59-063 จากสายหลาหีด 
ถึงสายทับชุมเห็ด(ช่วงท่ี2) บ้าน
ควนหินแท่น หมู่ท่ี 9

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก

สายหลาหีด ถึงสายทับชุมเห็ด(ช่วงท่ี2) 
จ านวน 3 ช่วง ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 
6ม. ระยะทาง 520 ม. ช่วงท่ี 2 ผิว
จราจรกว้าง 5ม.ระยะทาง 620 ม.ช่วงท่ี 
3 ผิวจราจรกว้าง 6ม.ระยะทาง 1,222 ม.

 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 13,540 ม.

8,198,000      หมู่ท่ี 9 กองช่าง

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

พ.ศ.2565

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564

11
แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ากุล

โดยก่อสร้าง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 .
00 เมตร บ้าน หนองบ่อ   หมู่ท่ี 4 ต าบล
 โคกทราย อบต.โคกทราย อ าเภอป่า
บอน จังหวัดพัทลุง

1,547,000      หมู่ท่ี 4 กองช่าง

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
สนามฟุตซอล บ้านควนหินแท่น 
 หมู่ท่ี 9 ต าบลโคกทราย อบต.
โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

ก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล บ้าน
ควนหินแท่น  หมู่ท่ี 9 ต าบลโคกทราย 
อบต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง กว้าง
 26 เมตร ยาว 46 เมตร (2 สนาม)

4,126,000      หมู่ท่ี 9 กองการศึกษาฯ

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565ล าดับ

ท่ี
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี

ด าเนินการ

12
แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว

หมู่บ้านหมู่ท่ี6

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

เสาติดต้ังล าโพงพร้อมค่าติดต้ัง จ านวน 
17,270 บาท และจัดซ้ือเคร่ืองเสียงและ
อุปกรณ์พร้อมค่าติดต้ังจ านวน 222,130
 บาท

239,400        หมู่ที 6 กองช่าง

(กันเงินปี 64)

5 โครงการขยายเขตหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสา
ติดต้ังล าโพงพร้อมค่าติดต้ัง จ านวน 
17,320 บาท และจัดซ้ือเคร่ืองเสียงและ
อุปกรณ์พร้อมค่าติดต้ังจ านวน 231,080

 บาท ส าหรับโครงการขยายเขตหอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน

248,400        หมู่ท่ี 8 กองช่าง

(กันเงินปี 64)

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานท่ี
ด าเนินการ

13
แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสนาม
กีฬาประดู่หม้อ หมู่ท่ี 12

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ห้องน้ าสนามกีฬาประดู่หม้อ หมู่ท่ี 12 

จ านวน 5 ห้อง 

495,900 หมู่ท่ี 12 กองช่าง

(กันเงินปี 64)

7 โครงการขุดลอกคูระบายน้ า 
สายทับชุมเห็ด-สะพานเปร๊ียะ 

ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 9

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคู
ระบายน้ าสายทับชุมเห็ด-สะพานเปร๊ียะ

ฝ่ังตะวันตก หมู่ท่ี 9  ปริมาณงานขุดลอก
กว้าง 1.00เมตร ก้นคูกว้าง 0.80 เมตร 
ลึกเฉล่ีย 0.80 เมตร ยาว 950 เมตร 
หรือปริมาณงานขุดไม่น้อยกว่า 1,368 
ลูกบาศก์เมตร 

50,300 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

(กันเงินปี 64)

รวม

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

14
แบบ ผด.02



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

8 โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
สายสะพานน้ ากระจาย-เกาะ

ยวนนกหมู่ท่ี 1

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เหมืองคอนกรีต สายสะพานน้ ากระจาย-

เกาะยวนนกหมู่ท่ี 1 กว้าง 0.80 ม. ยาว 
260 เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ า 

446,300 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

(กันเงินปี 64)

9 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 ถัง
เก็บน้ าทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 
ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

875,700 หมู่ท่ี 1

(จ่ายขาดเงินสะสม ปี64)

รวม 9 16,227,000    

ล าดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจาก

โครงการ
งบประมาณ

(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

15
แบบ ผด.02



คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละ

โครงการท้ังหมด ของงบประมาณท้ังหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 29.69 18,801,200        39.89 กองช่าง,กองการศึกษา

รวม 19 29.69 18,801,200       39.89

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2.1 แผนงานการศึกษา 8 12.50 8,288,195          17.59 กองการศึกษาฯ

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 4.69 70,000              0.15 ส านักปลัด

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 9.38 170,000            0.36 ส านักปลัด

2.4 แผนงานสาธารณสุข 7 10.94 325,000            0.69 ส านักปลัด

2.5 แผนงานงบกลาง 5 7.81 18,670,442        39.62 ส านักปลัด/กองคลัง

รวม 29 45.31 27,523,637       58.40

ส่วนท่ี  2

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์ /แผนงาน จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ
 จ านวน

งบประมาณ (บาท)

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย

4 แบบ ผด.01



คิดเป็นร้อยละของ คิดเป็นร้อยละ

โครงการท้ังหมด ของงบประมาณท้ังหมด

3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 7.81 90,000              0.19 ส านักปลัด

รวม 5 7.81 90,000             0.19

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร

อย่างมีธรรมาภิบาล

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 7.81 530,000            1.12 ส านักปลัด/กองคลัง

รวม 5 7.81 530,000           1.12

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 9.38 183,000            0.39 กองการศึกษาฯ

รวม 6 9.38 183,000           0.39

รวมท้ังส้ิน 64 100.00 47,127,837       100.00
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