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 การจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
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และบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น   
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงาน โดยให้นำแนวทางตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาเป็นกรอบในการจัดทำ 
 แผนการดำเนินงาน เป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียด โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณนั้น โดยกำหนดระยะเวลาและสถานที่ในการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งแผนการดำเนินงาน
นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการควบคุมการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานขององค์กร 
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 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีของงบประมาณนั้นๆ โดยจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น และเกิดความคล่องตัวสำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 
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 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและต้อง
ปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของกิจกรรม จำนวนงบประมาณที่
ดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการ
ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน 
 2. การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก 
 
 
 
 
 



6 
 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 
1.2 แผนงานพาณิชย ์
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
9 
3 
1 

 
7.82 
2.61 
0.87 

 
5,244,000 
261,900 
200,000 

 
17.87 
0.89 
0.68 

 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 13 11.30 5,705,900  19.44  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น     การ

ท่องเที่ยวและกีฬา 
   2.1 แผนงานการศึกษา 
   2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

18 
8 

 
 

15.65 
6.95 

 
 

4,874,208 
390,000 

 
 

16.61 
1.33 

 
 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

รวม 26 22.60 5,264,208 77  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร 
    3.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
1 

 
0.87 

 
30,000 

 
0.10 

 
สำนักงานปลัด 

รวม 1 0.87 30,000 0.10  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและประชาชนอยู่ดีมีสุข 
   4.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
1 

 
0.87 

 
40,000 

 
0.14 

 
สำนักงานปลัด 

รวม 1 0.87 40,000 0.14  
 

 

 

แบบ ผด.1 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินงาน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน 
    5.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
5 

 
4.35 

 
120,000 

 
0.41 

 
สำนักงานปลัด 

รวม 5 4.35 120,000 0.41  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและ  ทรัพย์สิน 
    6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    6.3 แผนงานงบกลาง        

 
3 
7 
7 

 
2.60 
6.09 
6.09 

 
180,000 
240,000 

12,592,000 

 
0.61 
0.82 
42.92 

 
สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด 

รวม 17 14.78 13,012,000 44.35  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
    7.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
2 

 
 

1.74 

 
 

40,000 

 
 

0.14 

 
 

สำนักงานปลัด 
รวม 2 1.74 40,000 0.14  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
    8.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    8.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    8.3 แผนงานการศึกษา  
    8.4 แผนงานสาธารณสุข 
    8.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
    8.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    8.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    8.8 แผนงานการพาณิชย์ 

 
20 
4 
6 
1 
10 
1 
1 
7 

 
17.39 
3.48 
5.22 
0.87 
8.70 
0.87 
0.87 
6.09 

 
1,896,431 

60,000 
270,000 
30,000 
811,000 
60,000 
400,000 

1,600,000 

 
6.47 
0.20 
0.92 
0.10 
2.77 
0.20 
1.36 
5.46 

สำนักงานปลัด/
กองคลัง 

สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 50 43.49 5,127,431 17.48  

รวมทั้งสิ้น 115 100 29,339,539 100  

แบบ ผด.1 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 
************************ 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
คสล.สายเพชรเกษม – 
โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ 4 

- ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม – 
โรงเรียนต้นสน หมู่ที่ 4  กว้างโดยเฉลี่ย 
5.00 ม. ยาว 342  ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,710  ตร.ม. พร้อม
ไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก 

1,079,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายคลองอ้ายโต – 
อนามัยต้นสน หมู่ที่ 13 

- ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองอ้ายโต – 
อนามัยต้นสน หมู่ที่ 13 กว้าง เฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 85  ม. หนา 0.15 ม.  หรือพ้ืนที่รวมไม่
น้อยกว่า 340  ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุ
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต.โคกสัก 

233,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอยนายวิสุด  

หมู่ท่ี 11 

ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายวิสุด          
หมู่ท่ี 11  กว้างโดยเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 200  ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 800  ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุ
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต.โคกสัก 

572,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายซอยอาจารย์ฉุ้น 
หมู่ท่ี 8 

- ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยอาจารย์ฉุ้น     
หมู่ท่ี 8 กว้างโดยเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 220 ม.  

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
880 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ  

อบต.โคกสัก  

542,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายปอเนาะ หมู่ที่ 6 

- ก่อสร้างถนน คสล.สายปอเนาะ หมู่ 6     
กว้างโดยเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 170  ม.  

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
680 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ         

อบต.โคกสัก 

420,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายภายในหมู่บ้าน
ทุ่งนาเจริญ หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้านทุ่งนา
เจริญ หมู่ที่ 9 กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.           
ยาว 178 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 890 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ
อบต.โคกสัก 

584,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง             

 

 

แบบ ผด.02 
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1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายโรงเรียนโคกสัก 
– ทุ่งนาเจริญ หมู่ที่ 2 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนโคกสัก – 
ทุ่งนาเจริญ หมู่ที่ 2 กว้างโดยเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ     
อบต.โคกสัก 

498,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายลอน – บ่อนางชี 
หมู่ท่ี 3 

- ก่อสร้างถนน คสล. สายลอน – บ่อนางชี   
หมู่ท่ี 3  กว้างโดยเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 386 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,930 
ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินผุกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ     อบต.
โคกสัก 

1,216,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง             

9 โครงการวางท่อระบายน้ำ 
ถนนสายโรงเรียนบางแก้ว
พิทยาคม – บ่อนางชี   
หมู่ท่ี 2,9,11 

- วางท่อระบายน้ำถนนสายโรงเรียนบางแก้ว
พิทยาคม – บ่อนางชี   หมู่ที่ 2,9,11 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จำนวน 2 จุด จุดละ 
8 ท่อน รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก 

100,000 หมู่ท่ี 2,9,11 กองช่าง             

 

 

 

 

แบบ ผด.02 



11 
 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
    1.2 แผนงานพาณิชย์ 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 

- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่10  

รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก 

 

65,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง             

2 โครงการติดตั้งถังกรอง
สนิมระบบประปา หมู่ท่ี 6 

- ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กระบบประปา       
หมู่ท่ี 6รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกสัก 

 

88,900 หมู่ท่ี 6 กองช่าง             

3 โครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานประปา 

- ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานประปารายเดือน 
ผู้ทำหน้าที่ ดูแล รักษาระบบประปาภายใน
ตำบลโคกสัก 

 

108,000 อบต.  

โคกสัก 

กองช่าง             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เงินอุดหนุนไฟฟ้าภูมิภาค
อำเภอตะโหมด 

- เงินอุดหนุนกิจการไฟฟ้าถนน ให้แก่ สำนัก  
งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะโหมดเพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขต  อบต.โคกสัก ตามโครงการขยาย
เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
สาธารณะ   

 

200,000 ในเขตพื้นที่ 

อบต.โคกสัก 

กองช่าง 

สนง.กฟภ. 

อ.ตะโหมด 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม                                               

ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 
************************ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการแข่งขันกีฬาสาย
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ 
อบต โคกสกั 

- ค่าวัสดุในการแข่งขัน ค่าเหรียญรางวัล 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าป้าย
ข้อความ ค่าจ้างจัดสถานที่ ฯลฯ       

50,000 อาคาร 

อเนก 

ประสงค์ 

กองการศึกษาฯ 
ศพด. 

ศดม. 

            

2 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่จริง เพื่อ
ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม   

ค่าจ้างเหมารถ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ของที่ระลึก ฯลฯ 

70,000 จ.สงขลา กองการศึกษาฯ 
ศพด. 

ศดม. 

            

3 โครงการพัฒนาศกัยภาพ
บุคลากร เพื่อส่งเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
รถ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์     
ของที่ระลึก ฯลฯ 

40,000 จ.สตูล กองการศึกษาฯ 
ศพด. 

ศดม. 

            

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน 

- ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน      
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ฯลฯ 

37,290 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ลอน 

กองการศึกษาฯ 

ศพด. 

ศดม. 

            

 

แบบ ผด.02 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง 

- ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน      
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ฯลฯ 

73,450 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ห้วยเนียง 

กองการศึกษาฯ 
ศพด. 

ศดม. 

            

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์) ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิด
ลำธาร์ 

- ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน      
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ฯลฯ 

46,330 ศูนย์อบรม
เด็กก่อน
เกณฑ์มัสยิด
ลำธาร์ 

กองการศึกษาฯ 
ศพด. 

ศดม. 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



16 
 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เป็นค่า
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน 

- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน 

79,900 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ลอน 

 กองการศึกษาฯ 

ศพด. 

ศดม. 

            

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เป็นค่า
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
เนียง 

- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง 

144,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ห้วยเนียง 

 กองการศึกษาฯ 

ศพด. 

ศดม. 

            

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา เป็นค่า
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
มัสยิดลำธาร์ 

- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์ 

102,000 ศูนย์อบรม
เด็กก่อน
เกณฑ์มัสยิด
ลำธาร์ 

 กองการศึกษาฯ 
ศพด. 

ศดม. 

            

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมา
บริการตามโครงการอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลอน 

- ค่าอาหารกลางวัน 230,300 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ลอน 

 กองการศึกษาฯ 
ศพด. 

ศดม. 

            

แบบ ผด.02 



17 
 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมา
บริการตามโครงการอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยเนียง 

- ค่าอาหารกลางวัน 416,500 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ห้วยเนียง 

 กองการศึกษาฯ 
ศพด. 

ศดม. 

            

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมา
บริการตามโครงการอาหาร
กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์)ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์มัสยิดลำธาร์ 

- ค่าอาหารกลางวัน 294,000 ศูนย์อบรม
เด็กก่อน
เกณฑ์มัสยิด
ลำธาร์ 

 กองการศึกษาฯ 

ศพด. 

ศดม. 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



18 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 ค่าอาหารเสริม (นม) - ค่าอาหารเสริม (นม) ประเภทวัสดุ
สิ้นเปลือง ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก /ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ / โรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบ อบต.โคกสัก  ดังนี้ 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเนียง   

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอน   

    ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดลำธาร์   

     โรงเรียนบ้านโคกสัก   

     โรงเรียนวดัลอน   

     โรงเรียนบ้านต้นสน 

1,281,938 - ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วย
เนียง 

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านลอน 

- ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์มัสยิด
ลำธาร์ 

-โรงเรียนบ้าน
โคกสัก 

-โรงเรียนวัดลอน 

-โรงเรียนบ้านต้น
สน 

กองการศึกษาฯ 

ศพด. 

ศดม. 
ร.ร.บ้านโคกสัก 

ร.ร.วัดลอน 

ร.ร.บ้านต้นสน 

            

14 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

- ค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการทุกระดับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆในระหว่างการแข่งขัน ค่า
พาหนะนำเด็กเข้าร่วมแข่งขัน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการ
แข่งขัน ฯลฯ 

20,000 จ.พัทลุง กองการศึกษาฯ 
ศพด. 

ศดม. 

 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการเด็กและเยาวชน
สดใสห่างไกลยาเสพติด 

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์จัด
โครงการ ฯลฯ 

 

20,000 โรงเรียนบาง
แก้วพิทยาคม 

กองการศึกษาฯ 
ร.ร.บางแก้ว
พิทยาคม 

            

16 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
ตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน  
โคกสัก 

 

- อุดหนุนกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโคกสัก  920,000 โรงเรียนบ้าน  
โคกสัก 

กองการศึกษาฯ 
ร.ร.บ้านโคกสัก  

            

17 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
ตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน   
ต้นสน 

 

- อุดหนุนกลางวันให้กับโรงเรียนบ้ 

านต้นสน  

352,000 โรงเรียนบ้าน  
ต้นสน 

 กองการศึกษาฯ 

ร.ร.บ้านต้นสน 

  

            

18 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
ตามโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัดลอน 

 

- อุดหนุนกลางวันให้กับโรงเรียนวัดลอน  696,000 โรงเรียน     
วัดลอน 

กองการศึกษาฯ 
ร.ร.วัดลอน 

            

 
 

แบบ ผด.02 



20 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการเข้าวัดฟังธรรมวัน
ธรรมะสวณะ 

- ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเต็นท ์โต๊ะ เก้าอี ้ค่าเช่า
เครื่องเสียง ฯลฯ  

10,000 วัดห้วยเนียง 

วัดลอน 

วัดมหรรณพา
วาส 

 กองการศึกษาฯ             

2 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ค่าเช่า
เครื่องเสียง  ค่าของขวัญ  รางวัลการแข่งขัน
ประกวดต่างๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  

90,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 

กองการศึกษาฯ             

3 โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

- ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาภายในตำบลเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา เช่น กีฬาอำเภอ กีฬาจังหวัด
และกีฬารายการอื่น ๆ เป็นค่าชุดกีฬาค่า
พาหนะ ค่าเดินทาง  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ      

20,000 โรงเรียนบาง
แก้วพิทยาคม 

กองการศึกษาฯ             

4 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬา กรีฑา ประจำปี ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

- ค่าเช่าและเตรียมสนามแข่งขัน ค่าชุด
กีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำ
สนาม  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือ
ถ้วยรางวัล เงินรางวัลและของขวัญผู้ชนะ ฯลฯ 

200,000 โรงเรียนบาง
แก้วพิทยาคม 

กองการศึกษาฯ             

 

 

 

แบบ ผด.02 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา 
    2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการส่งเสริมจริยธรรม
ตามหลักศาสนาอิสลาม 

- ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ  

 

45,000 มัสยิดลำธาร์ กองการศึกษาฯ             

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
เทศกาล จัดนิทรรศการ 

- จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้จัด
นิทรรศการ ประกอบการแข่งขันวันสำคัญของ
ทางศาสนา ฯลฯ 

 

5,000 อบต.โคกสัก กองการศึกษาฯ             

7 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการแข่งโพนลาก
พระวัดลอน 

- จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่ง
โพนลากพระตำบลโคกสักอุดหนุนให้กับวัด
ลอน 

 

10,000 วัดลอน กองการศึกษาฯ             

8 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการแข่งโพนลาก
พระวัดห้วยเนียง 

- จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่ง
โพนลากพระตำบลโคกสักอุดหนุนให้กับวัด
ห้วยเนียง 

 

10,000 วัดห้วยเนียง 

วัดลอน 

กองการศึกษาฯ             

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
************************ 

3. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตร 
    3.1 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563 
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 ค่าวัสดุการเกษตร - ค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุ
คงทน ประเภทวัสดุ 

สิ้นเปลือง เช่นพันธุ์พืช ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช วัสดุเพาะ
ชำ กระถาง ต้นไม ้ปั๊มสูบน้ำ ฯลฯ 

 

30,000 หมู่บ้านใน 

เขตพื้นที่  

อบต.โคกสัก 

สำนักงานปลัด             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและประชาชนอยู่ดีมีสุข 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 
************************ 

4. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาเศรษฐกิจและประชาชนอยู่ดีมีสุข 
    4.2  แผนงานการเกษตร 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

 

40,000 หมู่บ้านใน 

เขตพื้นที่  

อบต.โคกสัก 

สำนักงานปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 
************************ 

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน 
    5.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการอบรมให้ความรู้
แก่เยาวชนในการป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ  

10,000 อบต.โคกสัก - สำนักงานปลัด 

- รพ.สต.ในเขต
พื้นที ่

            

2 โครงการพัฒนาเครือข่าย
คุ้มครองผู้บริโภค 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ  

20,000 อบต.โคกสัก - สำนักงานปลัด 

- รพ.สต.ในเขต
พื้นที ่

            

3 โครงการรณรงคป์้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
โครงการ ฯลฯ   

20,000 อบต.โคกสัก - สำนักงานปลัด 

- รพ.สต.ในเขต
พื้นที ่

            

 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผด.02 



28 
 

5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุขในชุมชน 
    5.1 แผนงานสาธารณสุข  

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระ 
ศรีสวางควัฒน วรขัดติย
ราชนาร ี

- ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า              

ยาคุมกำเนิด พร้อมกระบอกฉีด  

และเข็มฉีด ฯลฯ 

50,000 อบต.โคกสัก - สำนักงานปลัด 

- รพ.สต.ในเขต
พื้นที ่

            

5 โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุสำนักงาน   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ 

 

  

20,000 อบต.โคกสัก - สำนักงานปลัด 

- รพ.สต.ในเขต
พื้นที ่

            

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 

************************ 
6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดตั้งจดุตรวจ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

- ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

15,000 ปากทางบางแก้ว สำนักงานปลัด 
สภ.บางแก้ว 

อ.บางแก้ว 

            

2 โครงการจัดตั้งจดุตรวจ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

- ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

15,000 ปากทางบางแก้ว สำนักงานปลัด 
สภ.บางแก้ว 

อ.บางแก้ว 

            

.3 โครงการติดตั้งระบบไฟ
เตือน/ไฟกระพริบ 

- ค่าติดตั้งระบบไฟเตือน/ไฟกระพริบ ตามจุด
อันตรายภายในพื้นที่ตำบลโคกสัก 

 

 

150,000 ภายในพื้นที่
ตำบลโคกสัก 

สำนักงานปลัด 
กองช่าง 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 
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6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ 

20,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

2 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ          
สานตะกร้า 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ 

20,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด       

 

      

3 โครงการครอบครัว
สัมพันธ์ 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ 

20,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด       

 

      

4 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ
และสถาบันครอบครัว
ตำบลโคกสัก 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ 

100,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

5 โครงการส่งเสริมอาชีพการ
ผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ 

20,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

 

แบบ ผด.02 
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6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย
ใสใจผู้ด้อยโอกาส        
คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ 

 

40,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

7 โครงการสตรีวิถีพอเพียง - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในโครงการ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ฯลฯ 

 

20,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    6.3 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนิน 

การ 

หน่วยงาน 

รับผิด 

ชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสักที่มีสิทธิ
และคุณสมบัติครบถ้วน 

 

9,660,000 อบต.โคกสัก  สำนักงาน
ปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ - จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
และทุพพลภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกสัก ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน 

 

2,304,000 อบต.โคกสัก  สำนักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรอง
และได้ทำการวินิจฉัยแล้ว 

 

108,000 อบต.โคกสัก  สำนักงาน
ปลัด 

            

4 สำรองจ่าย - ค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าในกรณีจำเป็น หรือเพียงพอต่อการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนำไปจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนร่วม  

300,000 อบต.โคกสัก  สำนักงาน
ปลัด 

            

 

 

 

แบบ ผด.02 
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6. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    6.3 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร - ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ทาสี 
ตีเส้นทางเดินรถ ทางเท้า ทางข้าม 
เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟ แผงกั้น 
ฯลฯ  

 

20,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลโคกสัก       
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

 

- เป็นเงินสมทบสวัสดิการชุมชนตำบล 

โคกสัก จำนวน 1 ส่วน 

50,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

7 เงินสมทบกิจการงาน
สาธารณสุข กองทุน
หลักประกันสุขภาพ        
อบต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง 

 

- เป็นเงินสมทบกิจการสาธารณสุขให้แก่
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกสัก 
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 

150,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 
************************ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    7.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการส่งเสริมมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุสำนักงาน   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ     

ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ  

 

20,000 หมู่ท่ี 1-13 

ต.โคกสัก 

สำนักงานปลัด             

2 โครงการบำบัดฟื้นฟู 
บำรุงรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุสำนักงาน   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ  

ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ  

 

20,000 หมู่ท่ี 1-13 

ต.โคกสัก 

สำนักงานปลัด             

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 

************************ 
8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจ้างเหมาบริการ
นักการภารโรง 

- ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ผู้ทำ
หน้าที ่เปิด-ปิด ประตูหน้าต่าง สำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก  

84,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

2 โครงการจ้างเหมาบริการ
รักษาความปลอดภัย
สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกสัก 

- ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน ผู้ทำ
หน้าที ่ดูแล รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล     
โคกสัก  

108,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

3 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

- ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ จัดทำ
วารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และ
ข้อบัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ          
ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจัดทำป้าย
หยุดตรวจ แผงเหล็กกั้นจราจร ชั้นวางเอกสาร 
ค่าเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง ค่าจดัทำผลการ
ดำเนินงานประจำปี ค่าดำเนินการแนวเขตการ
ปกครองของ อปท. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและ
ออกแบบเว็บไซต์ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาให้ได้มาซึ่ง
บริการอื่นๆ ฯลฯ 

70,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

แบบ ผด.02 
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8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงานตรวจเยี่ยมชมหรือ     
ทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาองค์การบรหิารส่วนตำบลและค่าเลี้ยง
รับรองคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ได้รับการแต่งตั้ง ฯลฯ 

10,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ 

200,000 สถานที่อบรม สำนักงานปลัด             

6 โครงการอบรมป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงานภาครัฐ 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าวัสดุสำนักงาน   ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ     

ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ 

30,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

7 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี - ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต่างๆ 
ฯลฯ 

50,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

8 ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา
และสิ่งของต่างๆ ฯลฯ 

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม ้พวง
มาลา และสิ่งของต่าง ฯลฯ สำหรับพิธีการวัน
สำคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาส ฯลฯ 

10,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

 

แบบ ผด.02 
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8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

- ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม       

ค่าเอกสาร ค่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ 

45,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทำแผนชมุชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

- ค่าจัดสถานที่ ค่าเครื่องดื่ม  

ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      

5,000 หมู่ท่ี 1-13 

ต.โคกสัก 

สำนักงานปลัด             

11 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการในการเลือกตั้ง  

ป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

615,000 หมู่ท่ี 1-13 

ต.โคกสัก 

สำนักงานปลัด             

12 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม - ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ 
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร      
เครื่องพิมพ์สำเนา ตู้ โต๊ะ พัดลม ฯลฯ         
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  เช่น 
วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ 

100,000 อบต.โคกสัก สำนักงานปลัด             

 
 
 
     

แบบ ผด.02 
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8. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 รายจ่ายประจำ วัสดุสำนักงาน    

  - สำนักงานปลัด  129,431  

  - กองคลัง  60,000 

189,431 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด 

กองคลัง 
            

14 รายจ่ายประจำ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

  - สำนักงานปลัด  10,000  

 

10,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด 

 
            

15 รายจ่ายประจำ วัสดุงานบ้านงานครัว 

  - สำนักงานปลัด  30,000 

 

30,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด 

 
            

16 รายจ่ายประจำ วัสดุก่อสร้าง 

  - สำนักงานปลัด 50,000  

50,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด 

 
            

17 รายจ่ายประจำ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

  - สำนักงานปลัด  15,000 

  - กองคลัง  5,000 

20,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด 

กองคลัง 
            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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8. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 รายจ่ายประจำ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

  - สำนักงานปลัด  150,000  

  - กองคลัง  10,000 

  

160,000 อบต.โคกสัก 

 
สำนักงานปลัด 

กองคลัง 

            

19 รายจ่ายประจำ วัสดุคอมพิวเตอร์ 

  - สำนักงานปลัด  75,000  

  - กองคลัง  30,000 

 

105,000 อบต.โคกสัก 

 
สำนักงานปลัด 

กองคลัง 

            

20 รายจ่ายประจำ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  - สำนักงานปลัด  5,000    

   

5,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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8. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รายจ่ายประจำ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม 

  - สำนักงานปลัด  10,000     

10,000 อบต.โคกสัก 
 

สำนักงานปลัด             

2 รายจ่ายประจำ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

  - สำนักงานปลัด  20,000     

20,000 อบต.โคกสัก 
 

สำนักงานปลัด             

3 รายจ่ายประจำ วัสดุเครื่องดับเพลิง 

  - สำนักงานปลัด  10,000    

10,000 อบต.โคกสัก 
 

สำนักงานปลัด             

4 รายจ่ายประจำ วัสดุเครื่องแต่งกาย 

  - สำนักงานปลัด  20,000    
   

20,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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8. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.3 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รายจ่ายประจำ วัสดุสำนักงาน    

 - กองการศึกษา ฯ  40,000 

 

40,000 อบต.โคกสกั กองการศึกษาฯ             

2 รายจ่ายประจำ วัสดุงานบ้านงานครัว 

 - กองการศึกษา ฯ  40,000 

 

40,000 อบต.โคกสกั กองการศึกษาฯ             

3 รายจ่ายประจำ วัสดุคอมพิวเตอร์ 

 - กองการศึกษา ฯ  60,000 

 

60,000 อบต.โคกสกั กองการศึกษาฯ             

4 รายจ่ายประจำ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

- กองการศึกษาฯ  50,000  

 

50,000 อบต.โคกสกั กองการศึกษาฯ             

5 รายจ่ายประจำ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

  - กองการศึกษาฯ  50,000 

50,000 อบต.โคกสกั กองการศึกษาฯ             

6 รายจ่ายประจำ วัสดุก่อสร้าง 

  - กองการศึกษาฯ  30,000 

 

30,000 อบต.โคกสกั กองการศึกษาฯ             

 

แบบ ผด.02 
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8. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รายจ่ายประจำ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

  - สำนักงานปลัด  30,000     

30,000 อบต.โคกสัก 
 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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 8. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รายจ่ายประจำ วัสดุสำนักงาน    

  - กองช่าง  30,000 

 

30,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

2 รายจ่ายประจำ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

    - กองช่าง  20,000 

 

20,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

3 รายจ่ายประจำ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

  - กองช่าง 100,000 

 

100,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

4 รายจ่ายประจำ วัสดุคอมพิวเตอร์ 

  - กองช่าง  40,000 

40,000 

 

อบต.โคกสกั กองช่าง             

5 รายจ่ายประจำ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 

  - กองช่าง  1,000 

 

1,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

6 รายจ่ายประจำ วัสดุก่อสร้าง 

    - กองช่าง 200,000 
   

200,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

 
 

แบบ ผด.02 
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8. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รายจ่ายประจำ วัสดุสำรวจ 

  - กองช่าง 10,000 

 

10,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

8 รายจ่ายประจำ วัสดุอื่น ๆ 

   - กองช่าง 20,000 

20,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

9 รายจ่ายประจำ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

   - กองช่าง 400,000 

400,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

10 รายจ่ายประจำ ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม 

   - กองช่าง 20,000 

20,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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8. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รายจ่ายประจำ วัสดุกีฬา 

  - กองการศึกษา ฯ  60,000 

 

60,000 อบต.โคกสัก 
 

กองการศึกษา ฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 



49 
 

8. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รายจ่ายประจำ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 

  - กองช่าง  400,000 

 

400,000 อบต.โคกสัก 
 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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8. ยุทธศาสตร์  ด้านการจัดการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
    8.9 แผนงานการพาณิชย์ 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รายจ่ายประจำ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 

- กองช่าง  200,000 

200,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

2 รายจ่ายประจำ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    

- กองช่าง  190,000 

190,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

3 รายจ่ายประจำ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

  - กองช่าง 40,000 

40,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

4 รายจ่ายประจำ วัสดุก่อสร้าง 

    - กองช่าง 200,000 

200,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

5 รายจ่ายประจำ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

  - กองช่าง  150,000 

150,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

6 รายจ่ายประจำ วัสดุอื่น ๆ 

   - กองช่าง 20,000 

20,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

7 รายจ่ายประจำ ค่าไฟฟ้า 

   - กองช่าง 800,000 

800,000 อบต.โคกสกั กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวน

โครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดำเนินงาน 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
    8.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
    8.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    8.3 แผนงานการศึกษา  
    8.4 แผนงานสาธารณสุข 
    8.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
    8.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    8.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    8.8 แผนงานการพาณิชย์ 

 
15 
- 
1 
1 
5 
- 
- 
9 

 
48.38 

- 
3.23 
3.23 
16.13 

- 
- 

29.03 

 
278,500 

- 
2,800 
59,000 
82,000 

- 
- 

647,000 

 
26.04 

- 
0.26 
5.52 
7.67 

- 
- 

60.51 

สำนักงานปลัด/
กองคลัง 

สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

กองช่าง 
กองช่าง 

รวม 31 100 1,069,300  100  
รวมทั้งสิ้น 31 100 1,069,300  100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 
************************ 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เก้าอี้พักคอยแบบ  

4 ท่ีนั่ง 

 

- ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 2 
ชุด 

9,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

2 เก้าอี้สำนักงานแบบ
ล้อเลื่อน 

- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน ขาเหล็ก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 54*53*93 ซม. จำนวน 3 ตัว 

- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานแบบล้อเลื่อน ขาเหล็ก 
ขนาดไม่น้อยกว่า 73*77*115 ซม. จำนวน 1 ตัว 

 

10,500 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

3 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู 

- ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู          
จำนวน 1 เครื่อง 

47,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

4 ตู้เหล็กแบบ 15 ลิ้นชัก - ค่าตู้เหล็กแบบ 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ 3,600 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

 
 

แบบ ผด.02/1 



53 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน   - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มี
แผ่นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก)  จำนวน 2 ตู้ 

 

11,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



54 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ 
    1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 ลำโพงเอนกประสงค์ - ค่าจัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
18 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 

9,500 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



55 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
สำนักงาน 

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง 

16,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

2 เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA 

- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จำนวน 3 เครื่อง 

7,500 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

3 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จำนวน 4 เครื่อง 

2,800 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
    1.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู 

- ค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู          
จำนวน 1 เครื่อง 

47,000 อบต.โคกสัก 

 

กองคลัง             

2 ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก - ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ 23,700 อบต.โคกสัก 

 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



57 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    1.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต.โคกสัก 

 

กองคลัง             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล   
แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอขนาดไม่น้อยกว่า   
19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง 

60,000 อบต.โคกสัก 

 

กองคลัง             

3 เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA   

- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
จำนวน 3 เครื่อง 

7,500 อบต.โคกสัก 

 

กองคลัง             

4 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จำนวน 2 เครื่อง 

1,400 อบต.โคกสัก 

 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



58 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    1.3 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จำนวน 4 เครื่อง 

2,800 อบต.โคกสัก 

 

 กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
    1.4 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องพ่นหมอกควัน - ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ปริมาณการฉีด
พ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร ต่อชั่วโมง ถังบรรจุ
น้ำยาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 25 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง 

59,000 อบต.โคกสัก 

 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี 

- ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน 

40,800 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เข็มขัดนิรภัยเพื่องานบน
ที่เสาสูง 

- ค่าจัดซื้อเข็มขัดนิรภัยเพื่องานระบบสายส่ง
ไฟฟ้า หรือปีนเสาสูง จำนวน 2 เส้น 

10,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์ All  
In One สำหรับงาน
ประมวลผล   

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All  In One 
สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง 

23,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

2 เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA   

- ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    
จำนวน 3 เครื่อง 

7,500 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

3 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) 

- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  จำนวน 1 เครื่อง 

700 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



63 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
    1.6 แผนงานการพาณิชย์ 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องสูบน้ำด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอย
โข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 
แรงม้า 

- ค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า ส่งน้ำได้สูงไม่น้อย
กว่า 15.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมท่ีจะใช้งานได้  จำนวน 4 เคร่ือง 

28,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

2 เครื่องสูบน้ำด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอย
โข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า   

- ค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อย
กว่า 20.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมท่ีจะใช้งานได้  จำนวน 8 เคร่ือง 

80,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

3 เครื่องสูบน้ำด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอย
โข่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 
แรงม้า   

- ค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อย
กว่า 20.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมท่ีจะใช้งานได้  จำนวน 4 เคร่ือง 

110,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

4 เครื่องสูบน้ำด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอย
โข่งขนาดไม่น้อยกว่า 3 
แรงม้า   

- ค่าเครื่องสูบน้ำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อย
กว่า 20.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบของ
เครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด
พร้อมท่ีจะใช้งานได้  จำนวน 3 เคร่ือง 

48,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02/1 
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1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
    1.6 แผนงานการพาณิชย์ 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 เครื่องสูบน้ำบาดาล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 
แรงม้า   

- ค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1 
แรงม้า  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณป์ระกอบของเครือ่งสูบน้ำและของ
มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้  
จำนวน 2 เครื่อง 

36,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

6 เครื่องสูบน้ำบาดาล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 
แรงม้า   

- ค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 
แรงม้า  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณป์ระกอบของเครือ่งสูบน้ำและของ
มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้  
จำนวน 4 เครื่อง 

100,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

7 เครื่องสูบน้ำบาดาล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า   

- ค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
แรงม้า  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณป์ระกอบของเครือ่งสูบน้ำและของ
มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้  
จำนวน 2 เครื่อง 

70,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

8 เครื่องสูบน้ำบาดาล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 
แรงม้า   

- ค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า 3 
แรงม้า  ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร 
พร้อมอุปกรณป์ระกอบของเครือ่งสูบน้ำและของ
มอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้  
จำนวน 2 เครื่อง 

100,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.02/1 



65 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
    1.6 แผนงานการพาณิชย์ 

ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่ 

ดำเนินการ 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 ปั้มจ่ายสารเคมี 
(คลอรีน) 

- ค่าจัดซื้อปั้มจ่ายสารเคมี (คลอรีน)  

จำนวน 5 เครื่อง 

- ใช้กับไฟฟ้า AC 220  V.1 เฟส 

- สามารถปรับปริมาณสูบจ่ายได้ 

- อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 3.90 ลิตร/ชั่วโมง 

- สามารถสูบจ่ายเข้าเส้นท่อที่ความดันไม่น้อย
กว่า 7 บาร์ 

75,000 อบต.โคกสัก 

 

กองช่าง 

 

            

 
 
 

 

แบบ ผด.02/1 
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