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ส่วนที่ 1 

1.1  บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี และแผนการ
ด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสานแผนและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะด าเนินการจริงใน
ปีงบประมาณนั้น ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ให้มีความสะดวกและ
ชัดเจนในการด าเนินการต่าง ๆ 
  3. เพ่ือเป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ไปสู่แผนการด าเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม
แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์ก าปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
  3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

  4) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงาน ต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณนั้น 
เพ่ือให้ด าเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  อ านาจในการขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง เป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจการขยายเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน เป็นอ านาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และ
การประเมินผล ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
  1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan)  
  2. จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
  4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการเนิน
การจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง 
และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือก่ิงอ าเภอแบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1  บทน า 
  ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ต าบล………………….) 
ประจ าปี ……………… เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้  
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงาน เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนอง
ปัญหาของท้องถิ่น 
  3. ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
  4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด าเนินการกิจกรรม หรือ มีโครงการ
พัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 
  5. เป็นการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
  6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
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ค าน า 

  แผนงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย
ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ได้ก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย โดยโครงการ / กิจกรรม /กิจกรรมการ
พัฒนาที่บรรจุในแผนการด าเนินงานฯ  

  องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงานฯ ที่ได้
ให้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของแต่ละส่วน เพ่ือประกอบข้อมูลในการจัดท าแผนการด าเนินงานฯ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดท าแผนด าเนินงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 

 

 

         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                                                                                     ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
                                                                                                          ตุลาคม  2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

หน้า 

ค าน า 

ส่วนที่ 1  บทน า                                                                                                                  1 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ                
 - บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ                                                                                7  

 - บัญชี/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                           13 

ภาคผนวก 

 - ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2565  
 
 
 

 

 

 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 

 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัด 

 
 



 

ส่วนที่ 2 
 

 

 

 

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 
     แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
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ภาคผนวก 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
เรื่อง แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย 
 

 
 



ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

     แผนงานที ่1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
     แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     แผนงานที ่3  แผนงานการศึกษา
     แผนงานที ่4  แผนงานสาธารณสุข
     แผนงานที ่5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
     แผนงานที ่6  แผนงานเคหะและชุม
     แผนงานที ่7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     แผนงานที ่8  แผนงานการศาสนา วัฒธนธรรมและนนัทนาการ
     แผนงานที ่9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     แผนงานที ่10  แผนงานการเกษตร 6 5.20 100,000          0.40               ส านักปลัด

     แผนงานที ่11  แผนงานการพาณิชย์
 

 

รวม 6 5.20 100,000         0.40

ส่วนที่  2
บญัชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชยั  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ว
     แผนงานที ่1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
     แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     แผนงานที ่3  แผนงานการศึกษา
     แผนงานที ่4  แผนงานสาธารณสุข
     แผนงานที ่5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
     แผนงานที ่6  แผนงานเคหะและชุม
     แผนงานที ่7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     แผนงานที ่8  แผนงานการศาสนา วัฒธนธรรมและนนัทนาการ
     แผนงานที ่9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     แผนงานที ่10  แผนงานการเกษตร
     แผนงานที ่11  แผนงานการพานชิย์
     แผนงานที ่12  แผนงานงบกลาง

รวม 0 0 -                 0

บญัชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชยั  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     แผนงานที ่1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 8 7.00 362100 1.50               ส านกัปลัด
     แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     แผนงานที ่3  แผนงานการศึกษา 2 1.90 5174000 22.00             ส านกัปลัด
     แผนงานที ่4  แผนงานสาธารณสุข 5 4.75 484,000 2.00               ส านกัปลัด
     แผนงานที ่5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 5.50 92,000 0.40               ส านกัปลัด
     แผนงานที ่6  แผนงานเคหะและชุม
     แผนงานที ่7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 3.50 73,000 0.30               ส านกัปลัด
     แผนงานที ่8  แผนงานการศาสนา วัฒธนธรรมและนนัทนาการ 6 5.50 560,000 2.40               กองการศึกษา
     แผนงานที ่9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     แผนงานที ่10  แผนงานการเกษตร
     แผนงานที ่11  แผนงานการพานชิย์
     แผนงานที ่12  แผนงานงบกลาง

รวม 31 28.15 6,745,100       28.60

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชยั  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
บญัชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
    ทีส่มดลุและยั่งยืน
     แผนงานที ่1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
     แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
     แผนงานที ่3  แผนงานการศึกษา
     แผนงานที ่4  แผนงานสาธารณสุข
     แผนงานที ่5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
     แผนงานที ่6  แผนงานเคหะและชุม 6 5.70 2,192,000 9.50               กองช่าง
     แผนงานที ่7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     แผนงานที ่8  แผนงานการศาสนา วัฒธนธรรมและนนัทนาการ
     แผนงานที ่9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
     แผนงานที ่10  แผนงานการเกษตร
     แผนงานที ่11  แผนงานการพานชิย์
     แผนงานที ่12  แผนงานงบกลาง

รวม 6 5.70 2,192,000       9.50

บญัชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชยั  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
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ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วย
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด ด าเนินการ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่เีพ่ือความอยู่ดมีสีุข
     แผนงานที ่1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 25 23.81 818,000 3.00               ส านกัปลัด
     แผนงานที ่2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 8.57 198,450          0.80               ส านกัปลัด
     แผนงานที ่3  แผนงานการศึกษา
     แผนงานที ่4  แผนงานสาธารณสุข
     แผนงานที ่5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
     แผนงานที ่6  แผนงานเคหะและชุม 16 15.72 6,382,000       27.50             กองช่าง
     แผนงานที ่7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
     แผนงานที ่8  แผนงานการศาสนา วัฒธนธรรมและนนัทนาการ
     แผนงานที ่9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 9.60 5,806,000       25.00             กองช่าง
     แผนงานที ่10  แผนงานการเกษตร
     แผนงานที ่11  แผนงานการพานชิย์ 2 3.25 800,000 5.20               กองช่าง
     แผนงานที ่12  แผนงานงบกลาง

รวม 62 60.95 14,004,450     61.50

รวมทั้งสิ้น 105 100.00 23,041,550  100.00

บญัชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชยั  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบ 15,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ก าจัดแมลงศัตรูพืช รมการป้องกันและก าจัดศัตรูพืช เช่น ค่า
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ือง
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่ืม ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
รายละเอียดหน้าที่ 64 อื่นๆ ที่จ าเป็น

-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

2 โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 15,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์
รายละเอียดหน้าที่ 64 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยว

ข้อง
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานที่  10  แผนงานการเกษตร
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลัก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง- 20,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พอเพียง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2564 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าป้าย
รายละเอียดหน้าที่ 65 โครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น

-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 089
1.4/ว1659 ลว.24 ส.ค. 53 
-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

4 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 30,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
รายละเอียดหน้าที่ 66 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานที่  10  แผนงานการเกษตร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการปลูกหญา้แฝก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูก 10,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แฝก เช่น พันธ์หญา้แฝก ค่าอาหารและ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
รายละเอียดหน้าที่ 66 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

6 โครงการฝึกอบรมเพาะพันธุ์กล้า -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 10,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ือง
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่ืม ค่าวัสดุ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่าย
รายละเอียดหน้าที่ 67 อื่นๆ ที่จ าเป็น

-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรท์ี่  1  ยุทธศาสตรก์ารเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานที่  10  แผนงานการเกษตร

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

- 14 



ยทุธศาสตร์ที่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
แผนงานที่ 4  แผนงานสาธารณสขุ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการซ้อมแผนป้องกันและ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 20,000           อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัด

ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล และซ้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุใน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ช่วงเทศกาล

งบประมาณ พ.ศ. 2565 -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 20,000              อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัด
หรือโรคอุบัติใหม่ ให้ความรู้ หรือรณรงค์ป้องกันโรคอุบัติใหม่

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 15,000              อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัด
การแพทย์ฉุกเฉิน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การแพทย์ฉุกเฉิน 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตามโครงการ 80,000              อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัด
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าทรายอะเบท ค่าน้ ายาพ่นหมอกควัน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ า

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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ยทุธศาสตร์ที่ 3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
แผนงานที่ 4  แผนงานสาธารณสขุ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตามโครงการ 50,000           อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัด
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ

ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กุมารี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

6 อุดหนุนองค์กรประชาฃน -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรม 320,000            อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัด
(โครงการพระราชด าริด้านสาธารณ การหมู่บ้าน จ านวน 16 หมู่บ้านๆ ละ

สุข) 20,000 บาท

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้

งบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ืองหลัก

เกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3)

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

- 22- 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา 15,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ชีวิตผู้พิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร

งบประมาณ พ.ศ. 2565 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 

2557

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงงาน การแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

2 โครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา 20,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ชีวิตผู้พิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร

งบประมาณ พ.ศ. 2565 อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ตลอดจนค่าใช้จ่าย

อื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 

2557

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงงาน การแข่งขัน

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ 5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

3 โครงการวัยเรียน วัยใส ห่างไกลโรค -เพือ่จา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยตามโครงการวยัเรียน 15,000              รร.บ้านแก้ง ส านักปลัด

ติดต่อ วัยใส ห่างไกลโรคติดต่อ เช่น ค่าอาหาร

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าวิทยากร เป็นต้น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 

2557

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงงาน การแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

4 โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา 10,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ที่พึ่ง ชีวิตผู้สูงอายุ 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง   

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 

2557

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ 5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

พ.ศ. 2564
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงงาน การแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

5 อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณ- -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กิ่งกาชาด 10,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ประโยชน์ (โครงการรวมน้ าใจต้าน- อ าเภอวานรนิวาส ตามโครงการรวมน้ าใจ

ภัยยามยาก) ต้านภัยยามยาก

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

รายละเอียดหน้าที่ 38 ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ 5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการครอบครัวอบอุ่นเพิ่มพูน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 15,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าอาหาร อาหารว่าง

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ตลอดจน

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น

รายละเอียดหน้าที่ 52 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 

2557

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงงาน การแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

2 โครงการประชุมประชาคมต าบลศรี -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประ- 18,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

วิชัย ชุมประชาคมต าบลศรีวิชัย เช่น ค่าอาหาร

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ว่าง ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

รายละเอียดหน้าที่ 53 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงงาน การแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

-หนังสือที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่

12 มีนาคม 2553

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ 7  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ง- 20,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

พัฒนาสตรีต าบลศรีวิชัย เสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรีต าบล

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ศรีวิชัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหาร-

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ และ

รายละเอียดหน้าที่ 53 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า

รับการฝึกอบรมของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 

2557

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงงาน การแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

4 อุดหนุนเอกชน -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ 20,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

(อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนออม ชุมชนต าบลศรีวิชัย โดยยึดหลักประชาชน

วันละบาท) ออม 1 ส่วน อปท.สมทบ 1 ส่วน รัฐบาล

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1 ส่วน โดยยึดถือปฎิบัติตามหนังสือ ที่ มท

งบประมาณ พ.ศ. 2564 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม

รายละเอียดหน้าที่ 53 2553

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ 7  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอุดหนุนเอกชน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/ 10,000              อ าเภอวานรนิวาส กองการศึกษา

(เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม

วานรนิวาส) อันดีงามของประชาชนชาวอ าเภอวานรนิ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี วาส เช่น วันวิสาขบูขา วันอาสาฬหบูชา

งบประมาณ พ.ศ. 2565 การประกวดต่างๆ เช่น ประกวดธิดาผ้าคราม

ประกวดทุงโบราณ ประกวดโต๊ะหมู่บูชา

ประกวดแห่โคมบัวบูชา เป็นต้น

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2559

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประ- -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ 190,000            อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษา

กอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต า- ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึก

บลศรีวิชัย อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ 50,000              อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษา

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึก

อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ 8  แผนงานการศึกษา 

พ.ศ. 2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ 50,000              อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษา

เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กนักเรียน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ- ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึก

บริหารส่วนต าบลศรีวิชัย อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน 1,682,725         อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิชัย

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ือง

หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประ-

มาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 ต.ค. 63

6 อุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนส่วน 3,700,200         อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษา

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ราชการเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็ก

งบประมาณ พ.ศ. 2565 นักเรียนในเขตต าบลศรีวิชัย

ตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เร่ือง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน

ทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ 8  แผนงานการศึกษา 

พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม- 200,000            อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ประเพณีท้องถิ่น ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา

รายละเอียดหน้าที่ 56 ประเพณีวันวิสาขบูชา ฯลฯ 

-เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9)

การจัดการศึกษา (11) การบ ารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ พรบ.

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

พงศ. 2537 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.

2552 มาตรา 67(5) ส่งเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

8 โครงการอบรมและเข้าค่ายธรรมะ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 20,000              วัดภูคอกม้า กองการศึกษา

เด็กนักเรียนในเขตต าบลศรีวิชัย เข้าค่ายธรรมะนักเรียนในเขตต าบลศรีวิชัย (บ้านขัวสูง)

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ าด่ืมไม่มีแอล

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กอฮอล์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อุปกรณ์

ฯลฯ

-เป็นไปตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

แผนงานที่ 8  แผนงานการศึกษา 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16(9)

การจัดการศึกษา (11) การบ ารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และ พรบ.

สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล

พงศ. 2537 และเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.

2552 มาตรา 67(5) ส่งเสริมการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

9 จัดซ้ือกล้องวงจรปิด -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือกล้อง 22,000              อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษาฯ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับติดต้ังภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ใน

งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

10 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ือง 22,000              อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษาฯ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค  จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ 8  แผนงานการศึกษา 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ือง 30,000              อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษาฯ

ส านักงาน คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

12 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ือง 5,200                อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษาฯ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด า

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

13 จัดซ้ือชั้นเก็บของล็อคเกอร์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือชั้นเก็บ 50,000              อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษาฯ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของล็อคเกอร์ส าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็ก จ านวน 20 หลังๆ ละ 2,500 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ 8  แผนงานการศึกษา 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
14 จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เหล็ก 9,000                อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษาฯ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี บานเล่ือนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น(ตู้ 4 ฟุต)

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 0.60 มม.

แข็งแรงทนทาน บานเล่ือนกระจก 2 ประตู

มือจับพลาสติกแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค

รางเล่ือน เปิด-ปิด สะดวก เบาแรง เล่ือนไม่

สะดุด แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

15 จัดซ้ือโทรทัศน์ LED -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโทร- 17,800              อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษาฯ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทัศน์ LED ระดับความละเอียดจอภาพ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว

จ านวน 1 เคร่ือง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

16 จัดซ้ือบอร์ดประชาสัมพันธ์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือบอร์ด 60,000              อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษาฯ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประชาสัมพันธ์ชนิดบานเล่ือน ขนาด 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 120x240 ซม. จ านวน 6 อัน ส าหรับ

ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
แผนงานที่ 8  แผนงานการศึกษา 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

17 จัดซ้ือพัดลมติดผนัง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือพัดลม 27,000              อบต.ศรีวิชัย กองการศึกษาฯ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว จ านวน 15

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวๆ ละ 1,800 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แผนงานที่ 8  แผนงานการศึกษา 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขุดสระน้ าสาธารณะ -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขุดสระน้ า 400,000 ข้างวัดป่าบ้านร่มเย็น กองช่าง

ประโยชน์ บ้านร่มเย็นพัฒนา หมู่ที่ สาธารณะประโยชน์ บ้านร่มเย็นพัฒนา พัฒนา หมู่ที่ 11

11 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส หมู่ที่ 11 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ

จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีรายละเอียดดังนี้ วานรนิวาส จังหวัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -ขนาดกว้าง 9.50 ม. ยาว 260.00 ม. จังหวัดสกลนคร

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลึก 3.00 ม.หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า พิกัด N 17.518262

รายละเอียดหน้าที่ 67 7,410.00 ลบ.ม. E 103.684074

-ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 7/2564

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

2.ด าเนินการตามสัญญา

3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 400,000 บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 14 กองช่าง

ยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านชัยเจริญ รางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ

หมู่ที่ 14 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานร บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 14 ต าบลศรีวิชัย วานรนิวาส จังหวัด

นิวาส  จังหวัดสกลนคร อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สกลนคร 

(จ านวน  2  เส้น) มีรายละเอียดดังนี้ เส้นที่ 1 จุดเร่ิมต้นบ้าน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เส้นที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว นายประมวล เพ็งสีแสง

งบประมาณ พ.ศ. 2564 185.00 ม.ลึก 0.45 ม.พร้อมวางท่อ พิกัด N 17.535637

รายละเอียดหน้าที่ 48 ระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น3 ศก. 0.40 ม. E 103.716542

จ านวน 100 ท่อน จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาย

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เส้นที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว ประชา อั้วอาจนา พิกัด

27.00 ม. ลึก 0.45 ม. พร้อมวางท่อ N 17.562002

ระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น3 ศก. 0.30 ม. E 103.717363

จ านวน 18 ท่อน เส้นที่ 2 จุดเร่ิมต้นบ้าน

-ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 8/2564 นางสุดา  แก้วลอดหล้า

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย พิกัด N 17.533362

โดยมีขั้นตอนดังนี้ E 103.718799

1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาง

2.ด าเนินการตามสัญญา สุดา  แก้วลอดหล้า

3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน พิกัด N 17.533361

E 103.718714

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 400,000            บ้านแก้ง หมู่ที่ 3 กองช่าง

รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. รางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ

บ้านแก้ง หมู่ที่ 3  ต าบลศรีวิชัย บ้านแก้ง  หมู่ที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้ วานรนิวาส จังหวัด

อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  -เส้นที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 26.00 สกลนคร

(จ านวน 3 เส้น) ม. ลึก 0.45 ม. เส้นที่ 1 จุดเร่ิมต้นบ้าน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  -เส้นที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 122.00 นายชัชวาล  บุญเฮ้า

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ม. ลึก 0.45 ม. พิกัด N 17.560029

รายละเอียดหน้าที่ 49  -เส้นที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 120.00 E 103.773674

ม. ลึก 0.45 ม. จุดส้ินสุดข้างร้ัวนาง

-ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 2/2564 เหรียญทอง  บุญเฮ้า

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย พิกัด N 17.560697

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

- 33- 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โดยมีขั้นตอนดังนี้ E 103.773087

1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน เส้นที่ 2 จุดเร่ิมต้นหน้า

2.ด าเนินการตามสัญญา บ้านนายหนูกัน จันทะลือชัย

3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน พิกัด N 17.561464

E 103.772102

จุดส้ินสุดหน้าบ้าน

นางสนม  วงษ์วันดี

พิกัด 17.561150

E 103.773199

เส้นที่ 3 จุดเร่ิมต้นหน้า

บ้านนายค าบาน ระดาพัน

พิกัด N 17.5561432

E 103.772110

จุดส้ินสุดหน้าบ้าน

นางทองเล่ือน บุญเฮ้า

พิกัด N 17.5611147

E 103.779190

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป -เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการรางระบายน้ า 400,000 บ้านแก้ง หมู่ที่ 15 กองช่าง

ตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านแก้ง รูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.บ้านแก้ง หมู่ที่ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ

หมู่ที่ 15 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานร 15 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส วานรนิวาส จังหวัด

นิวาส จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร  มีรายละเอียดดังนี้ สกลนคร 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เส้นที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว เส้นที่ 1 จุดเร่ิมต้นบ้าน

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ พ.ศ. 2564 175.00 ม. ลึก 0.45 ม. นายเกรียงศักด์ิ บุญเฮ้า

รายละเอียดหน้าที่ 50 เส้นที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว พิกัด N 17.561182

94.00 ม. ลึก 0.45 ม. E 103.773274

-ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 9/2564 จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาย

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ส าราญ  ชัยทอง พิกัด

โดยมีขั้นตอนดังนี้ N 17.561163

1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน E 103.773322

2.ด าเนินการตามสัญญา เส้นที่ 2 จุดเร่ิมต้นบ้าน

3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน นางละเอียด  บุญเฮ้า

พิกัด N 17.562325

E 103.773476

จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาย

ส าราญ  ชัยทอง พิกัด

N17.561163

E103.773322

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 399,000 บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 กองช่าง

ตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. และรางคอน รางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ

กรีตผ่าคร่ึงท่อน บ้านขัวสูง หมู่ที่ 5 และรางคอนกรีตผ่าคร่ึงท่อน บ้านขัวสูง วานรนิวาส จังหวัด

ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส หมู่ที่ 5 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส สกลนคร

จังหวัดสกลนคร (จ านวน 3 เส้น) จังหวัดสกลนคร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ เส้นที่ 1 จุดเร่ิมต้นหน้า

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เส้นที่ 1 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว บ้านนายสมนึก พรหมพินิจ

งบประมาณ พ.ศ. 2564 187.00 ม. ลึก 0.45 ม. ฝาปิด คสล. พิกัด N 17.551452

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดหน้าที่ 51 เส้นที่ 2 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว E 103.731567

79.00 ม. ลึก 0.45 ม. รางคอนกรีตผ่าคร่ึงท่อน จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาย

เส้นที่ 3 ขนาดกว้าง 0.30 ม.ยาว 66.00 รุ้งศักด์ิ ราชชมภู พิกัด

ม. ลึก 0.45 ม. ฝาปิด คสล. N 17.551282

- ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 3/2564 E 103.729867

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย เส้นที่ 2 จุดเร่ิมต้นหน้า

โดยมีขั้นตอนดังนี้ บ้านนางส าลี พิสุทธิ์

1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน พิกัด N 17.550720

2.ด าเนินการตามสัญญา E 103.729850

3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาง

วันเพ็ญ หนูพันธ์ พิกัด

N 17.550589

E 103.729167

เส้นที่ 3 จุดเร่ิมต้นข้าง

ร้านค้าชุมชน พิกัด

N 17.551193

E 103.729560

จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาย

ทองสุข นามวันดี พิกัด

N 17.551073

E 103.729087

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

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

แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรท์ี่  4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูป -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 193,000            บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1 กองช่าง

ตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. บ้านศรีวิชัย รางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล. จุดเร่ิมต้นบริเวณหน้า

หมู่ที่ 1 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานร บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1  มีรายละเอียดดังนี้ บ้านนายบุญมี ระตะสุ 

นิวาส  จังหวัดสกลนคร - ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 125.00 ม. พิกัด N 17.536808

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ลึก 0.45 ม. (ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย E 103.716472

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เลขที่ 1/2564) พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จุดส้ินสุดโครงการ

รายละเอียดหน้าที่ 52 จ านวน 1 ป้าย หน้าบ้านนายเทิดศักด์ิ

โดยมีขั้นตอนดังนี้ พรวิจิตร พิกัด 

1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน N 17.537734 

2.ด าเนินการตามสัญญา E 103.716380

3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

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

แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรท์ี่  4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบรูณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจิตอาสา เราท าความดี - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 20,000           อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัดฯ

ด้วยหัวใจ เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่ง ค่าป้าย
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง
รายละเอียดหน้าที่ 6 ข้อ 1 - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

2 โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายประ 10,000           อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัดฯ
กรณีพบการทุจริต ชาสัมพนัธ ์กรณีพบการทุจริต
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

รายละเอียดหน้าที่ 6 ข้อ 2 จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2537 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2564

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

พ.ศ. 2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการประกวดค าขวัญต่อต้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประ 10,000           อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัด

ทุจริต กวดค าขวัญการต่อต้านทุจริต เช่นเงินรางวัล

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าโล่ห์เกียรติ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 คุณ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นเกี่ยวข้อง

รายละเอียดหน้าที่ 6 ข้อ 3 - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

4 โครงการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูก 15,000           อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัด
รู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับผลประ ฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับผล

โยชน์ทับซ้อน ประโยชน์ทับซ้อน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

รายละเอียดหน้าที่ 7 ข้อ 1 จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก 400,000            อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร อบต. อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ศรีวิชัย บุคลากร อบต.

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

รายละเอียดหน้าที่ 7 ข้อ 2 จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

6 โครงการให้ความรู้แก่พนักงานส่วน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ 15,000              อบต.ศรีวชิัย ส านักปลัด
ต าบลและประชาชนทั่วไป เร่ือง ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและประฃาชน

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เร่ือง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

รายละเอียดหน้าที่ 7 ข้อ 3 จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 จัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเก้าอี้ 81,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี นั่งท างานแบบมีล้อเล่ือน จ านวน 30 ตัวๆ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ละ 2,700 บาท 

รายละเอียดหน้าที่ 9 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

8 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ือง 493,000            อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปรับอากาศชนิดแขวน จ านวน 14 เคร่ือง

งบประมาณ พ.ศ. 2565 1.ขนาด 36,00 บีทียู จ านวน 10 เคร่ือง

รายละเอียดหน้าที่ 9 เคร่ืองละ 46,100 บาท

2.ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 32,400 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

9 จัดซ้ือชุดรับแขก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือชุด 52,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รับแขกจ านวน 4 ชุดๆ ละ 13,000 บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

รายละเอียดหน้าที่ 9 ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เก็บ 24,000           อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เอกสาร แบบ 2 บานเล่ือนจ านวน 4 หลัง

งบประมาณ พ.ศ. 2565 หลังละ 6,000 บาท

รายละเอียดหน้าที่ 10 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

11 จัดซ้ือโต๊ะแสตนเลสอเนกประสงค์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือโต๊ะ 45,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แสตนเลสอเนกประสงค์ จ านวน 10 ตัวๆ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ละ 4,500 บาท

รายละเอียดหน้าที่ 10 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

12 จัดซ้ือม่านปรับแสง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือม่าน 50,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปรับแสงห้องประฃุม อบต. (หลังใหม)่

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

13 จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือชุด 120,000            อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย

งบประมาณ พ.ศ. 2565 1.ตู้แรค ขนาด 12 U จ านวน 1 ตัว

2.มิกซ์เซอร์ จ านวน 1 ตัว

3.ครอสโอเวอร์ 3 ทาง จ านวน   ตัว

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

- 42- 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) 4.เพาเวอร์ซับกลางแหลม จ านวน 1 ตัว

5.เพาเวอร์ซับเบส จ านวน 1 ตัว

6.รางไฟ จ านวน 1 ตัว

7.ตู้ล าโพง 18" จ านวน 2 ตัว

8.ตู้ล าโพง 15" จ านวน 2 ตัว

9.ตู้ล าโพง 10" จ านวน 2 ตัว

10.ขาต้ังตู้ล าโพง จ านวน 2 ตัว

11.ชุดสายสัญญาณ จ านวน 1 ตัว

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

14 จัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ือง 53,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดดังนี้

1.เป็นเคร่ืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถ

ต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์

และวีดีโอ

2.ใช้ 3D DLP หรือ 3L CD หรือ LCD

Panel หรือ ระบบ DLP

3.ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของ

ภาพ

4.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่อง-

แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

- 43- 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(ต่อ) สว่างขั้นต่ า (ANSI Lumens)

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

15 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ือง 23,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ส าหรับประวลผล คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะส าหรับประมวลผล

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนพฤษภาคม 2563 จ านวน 1 เคร่ือง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

16 จัดซ้ือเต็นท์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเต็นท์ 114,000            อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 4 หลังๆ ละ 28,500 บาท 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้

1.เต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร

2.โครงเหล็กแป๊บประปา

3.ผ้าใบเบอร์ 8000 พร้อมเย็บกุ้นกัน

ระบาย

4.เขียนชื่อหน่วยงานบนเต็นท์

5.ถุงเก็บเต็นท์

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

17 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท า - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ 20,000           อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

แผนพัฒนาห้าปี หรือทบทวนแผน ประชุมประชาคม เพื่อจัดท าแผนพัฒนาหรือ

พัฒนา หรือแผนพัฒนาชุมชน ทบทวนแผนพัฒนาฯ หรือแผนพัฒนาชุมชน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

18 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการ 10,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท้องถิ่น

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม

กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 จัดซ้ือเก้าอี้ล้อเล่ือนมีพนักพิง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเก้าอี้ 5,400             อบต.ศรีวชิัย กองคลัง
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ล้อเล่ือนมีพนักพิง จ านวน 3 ตัวๆ ละ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 1,800 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

20 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ือง 23,000              อบต.ศรีวชิัย กองคลัง
One คอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับประมวล

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผล

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 จ านวน 1 เคร่ือง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

21 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ือง 22,000              อบต.ศรีวชิัย กองคลัง
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 จ านวน 1 เคร่ือง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

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

แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 จัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกสูง - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้บาน 7,500                อบต.ศรีวชิัย กองคลัง
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เล่ือนกระจกสูง จ านวน 1 หลัง มีแผ่นวาง

งบประมาณ พ.ศ. 2565 3 ชั้น 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

23 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บานทึบ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เหล็ก 17,700              อบต.ศรีวชิัย กองคลัง
(มอก.) แบบ 2 บานทึบ (มอก.) จ านวน 3 หลังๆ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ละ 5,900 บาท

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

24 จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน 2 ชั้น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เหล็ก 7,000             อบต.ศรีวชิัย หน่วยตรวจสอบฯ
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี บานเล่ือน 2 ชั้น จ านวน 2 หลังๆ ละ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 3,500 บาท ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว

120 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

พ.ศ. 2564

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

- 47- 



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ือง 2,600                อบต.ศรีวชิัย หน่วยตรวจสอบฯ
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน

งบประมาณ พ.ศ. 2565 1 เคร่ือง

ตามคุณลักษณะมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ

เดือนพฤษภาคม 2563 จ านวน 1 เคร่ือง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดประชุมชี้แจงนโยบาย -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประ 10,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

และพิธีสวนสนามเนื่องในวัน "อปพร."ชุมชี้แจงนโยบายและพิธีสวนสนาม เนื่อง

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในวัน อปพร.และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น

งบประมาณ พ.ศ. 2565 -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง

ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง

ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าวิทยากร 50,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัม

ใหม่และสงกรานต์ พันธ์ รณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนฯลฯ

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

งบประมาณ พ.ศ. 2565 (อปพร.) ผู้น าชุมชนที่อยู่เวรยามด่านหลัก

และด่านรองในช่วงเทศกาล

-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง

ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง

แผนงานที่ 2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

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

พ.ศ. 2565

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

3 โครงการฝึกอบรมแนวป้องกันไฟป่า -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น 20,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้าย

งบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

-เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง

ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง

ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 164,000            อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ภัยฝ่ายพลเรือน (จัดต้ัง อปพร.) 5วัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (จัดต้ัง)

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง

ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง

ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอา 95,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน) สาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง

ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง

ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

6 โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์เนื่อง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอา 26,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ในวันเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ สาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ทบทวน)

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก

จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่ง

ขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง

ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559

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

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานปิด - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เก็บ 11,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 2 หลังๆ ละ

งบประมาณ พ.ศ. 2565 5,500 บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

8 จัดซ้ือตู้เย็น - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือตู้เย็น 10,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขนาด 8.5 คิว จ านวน 1 เคร่ือง 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

9 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้เทศบาลต าบล 13,000              อบต.ศรีวิชัย ส านักปลัด

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปก วานรนิวาส 

ครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอวานรนิวาส

(อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่ 2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดซ้ือเก้าอี้แบบมีล้อเล่ือนที่พักแขน -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้แบบมีล้อเล่ือน 4,000                อบต.ศรีวิชัย กองช่าง

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่พักแขน เก้าอี้ส านักงานหนัง (pvc) มีที่

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เท้าแขนและโช๊คปรับระดับสูงต่ า ขนาด

รายละเอียดหน้าที่ 40 กว้าง 57 ซม.ยาว 56 ซม.สูง 86 ซม.

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บานทึบ มอก. -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล้ก 2 บานทึบ 5500 อบต.ศรีวิชัย กองช่าง

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มอก. จ านวน 1 ตู้ แบบ 2 บาน มีรายละ

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เอียดดังนี้

รายละเอียดหน้าที่ 40 1)มีมือจับชนิดบิด

2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น

3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสา

หกรรม (มอก.)

4)ต้ังตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

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

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 3-6 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 5,000                อบต.ศรีวิชัย กองช่าง

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 3-6 มีรายละเอียดดังนี้  

งบประมาณ พ.ศ. 2564 1)กว้าง 80 ซม.ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.

รายละเอียดหน้าที่ 41 มี 1 ล้ินชัก, 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ

1 ตู้เก็บเอกสารด้ายซ้าย

2)ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4 จัดซ้ือรถเครนกระเช้าไฟฟ้า ขนาด -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถเครนกระเช้าไฟฟ้า 25000 อบต.ศรีวิชัย กองช่าง

6 ล้อ 6 ล้อ (รายละเอียดปรากฎตามข้อบัญญติั

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564)

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

รายละเอียดหน้าที่ 41 ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 89,600 อบต.ศรีวิชัย กองช่าง

ซีซี แบบเกียร์ธรรมดาจ านวน 2 คัน ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2 คัน มีรายละเอียดดังนี้

งบประมาณ พ.ศ. 2564 1)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระ

รายละเอียดหน้าที่ 45 บอกสูบขั้นต่ า

2)กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซีที่ก าหนดไม่เกิน

5 ซีซีหรือขนาดเกินกว่าซีซีที่ก าหนดไม่เกิน

พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย

พ.ศ. 2564
แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี

ที่ก าหนดไว้

3)ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่า

จดทะเบียน

4)การจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

5)ต้ังตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

6 จัดซ้ืออุปกรณ์พ่วงข้างซาเล้งพร้อม -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์พ่วงข้าง 4,000 อบต.ศรีวิชัย กองช่าง

ติดต้ัง ซาเล้งพร้อมติดต้ัง

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -ซาเล้งขนาดกลาง กว้าง 0.90 ม. ยาว

งบประมาณ พ.ศ. 2564 1.00 ม.

รายละเอียดหน้าที่ 45 -ต้ังตามราคาท้องตลาด

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

7 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าชนิดจุ่ม -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้า 92,500 อบต.ศรีวิชัย กองช่าง

(ซัมเมอร์ส) ชนิดจุ่ม (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 5 ชุดๆ ละ 18,000 บาท เป็น

งบประมาณ พ.ศ. 2564 เงิน 92,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดหน้าที่ 45 1)ท่อส่งน้ าขนาด 1 นิ้วคร่ึง

2)ก าลังมอเตอร์ 1.5 แรงม้า

3)แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์

4)ปริมาณน้ า 40-3000 ลิตร/นาที

5)ตู้ควบคุมโอเวอร์โหลดรีเลย์

6)สายไฟฟ้า VCT ยาว 50 เมตร

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

8 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ MultiFunction -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multi- 7,500 อบต.ศรีวิชัย กองช่าง

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ function แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึก

(Ink Than Printer) พิมพ์ (Ink Than Printer)

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

รายละเอียดหน้าที่ 46 ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

9 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้ -เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ 40000 อบต.ศรีวิชัย กองช่าง

เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง ค่าจ้างรับรอง

งบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรองแบบ

รายละเอียดหน้าที่ 47 ก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบลศรี

วิชัยให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ลงนามรับรอง

พ.ศ. 2565

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน

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

พ.ศ. 2564
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ในแบบก่อสร้าง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  

พ.ศ. 2565
แผนงานที่  6  แผนงานเคหะชุมชน

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

พ.ศ. 2564
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 400,000 บ่อพันนา กองช่าง

บ้านดอนแดง หมู่ที่ 6 ต าบลศรีวิชัย ศาลาประชาคม บ้านดอนแดง หมู่ที่ 6 บ้านดอนแดง หมู่ที่ 6

อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด ต าบลศรีวชิัย อ าเภอ
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สกลนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ วานรนิวาส จังหวดั
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - ขนาดกวา้ง 10.00 ม. ยาว 12.00 สกลนคร
รายละเอียดหน้าที่ 57 ม. สูง 3.00 ม. พร้อมห้องน้ าขนาดกว้าง จุดเร่ิมต้น พิกัด 

2.00 ม. ยาว 4.00 ม. สูง 2.00 ม. N 17.561756

จ านวน 2 ห้อง E 103.686530

-ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 4/2564

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
2.ด าเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

2 โครงการก่อสร้างหอประชุม อบต. -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องประชุม 2,800,000         อบต.ศรีวิชัย กองช่าง
ศรีวิชัย อบต.ศรีวิชัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -ขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 23.00
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมตร ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 11/
รายละเอียดหน้าที่ 57 2564 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน

1 ป้าย
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
2.ด าเนินการตามสัญญา

พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 400,000 บ้านขัวสูงสวรรค์ ม.13 กองช่าง
เหล็ก บ้านขัวสูงสวรรค์ หมู่ที่ 13 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขัวสูงสวรรค์ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ

ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส หมู่ที่ 13 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส วานรนิวาส จังหวัด

จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร  มีรายละเอียดดังนี้ สกลนคร 

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 156.00 ม. จุดเร่ิมต้นหน้าบ้าน

งบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 0.15 ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง นางบุญเลิศ สิงห์ใหญ่

รายละเอียดหน้าที่ 58 ข้างละ 0.50 ม.วางท่อระบายน้ า คสล. พิกัด N 17.560175

มอก.ชั้น 3 ศก. 0.30 ม. จ านวน 8 ท่อน E 103.749472

หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 624.00 ม. จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาย

-ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01/ จันทร์แรม พรมพินิจ

2564 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน พิกัด N 17.560307

1 ป้าย E 103.750615

โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
2.ด าเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 400,000            บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9 กองช่าง
เหล็ก บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9 ต าบล บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 9 ต าบลศรีวิชัย ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ
ศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีราย วานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร (จ านวน 2 เส้น) ละเอียดดังนี้ เส้นที่ 1 จุดเร่ิมต้นหน้า

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -เส้นที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 29.00 บ้านนางล าไย ไวสาหลง
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง พิกัด N 17.529525

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายละเอียดหน้าที่ 59 ข้างละ 0.50 ม. E 103.766636

-เส้นที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 126.00 จุดส้ินสุดหน้าบ้าน

ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ นายสุกัน ยางไฃย

ทางข้างละ 0.50 ม.วางท่อระบายน้ า พิกัด N 17.529885

คสล. มอก.ชั้น3 ศก.0.40 ม.จ านวน 6 E 103.765892

ท่อน เส้นที่ 2 จุดเร่ิมต้นหน้า

-ตามแบบอ้างอิงแบบกรมการปกครอง บ้านนายพนม  บุญรุ้ง

เลขที่ ท1-01/2564 พร้อมติดต้ังป้าย พิกัด N 17.5299009
โครงการจ านวน 1 ป้าย E 103.766957
โดยมีขั้นตอนดังนี้ จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาง
1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ฐิติมา  เชื้อหาญ พิกัด
2.ด าเนินการตามสัญญา N 17.528533
3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน E 103.7678896

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 252,000 บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 16 กองช่าง
บา้นโนนอดุม หมู่ที่ 16 ต าบลศรีวชิัย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมู่ที่ 16 ต าบลศรีวิฃัย อ าเภอวานรนิวาส วานรนิวาส จังหวัด
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสกลนคร  มีรายละเอียดดังนี้ สกลนคร
รายละเอียดหน้าที่ 59 -ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 100.00 ม. จุดเร่ิมต้นบริเวณก าแพง

หนา 0.15 ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง วัดบ้านโนนอุดม พิกัด
ข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย N 17.533762
กว่า 400.00 ตร.ม. E 103.734723
-ตามแบบอ้างอิงแบบกรมการปกครอง จุดส้ินสุดบริเวณก าแพง
เลขที่ ท1-01/2564 พร้อมติดต้ังป้าย วัดบ้านโนนอุดม พิกัด

โครงการจ านวน 1 ป้าย N 17.532724

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โดยมีขั้นตอนดังนี้ E 103.734487

1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

2.ด าเนินการตามสัญญา

3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 399,900 บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 กองช่าง

เหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ
ศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส ต าบลศรีวิชัย  อ าเภอวานรนิวาส วานรนิวาส จังหวัด
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จังหวัดสกลนคร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ สกลนคร
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เส้นที่ 1ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว เส้นที่ 1 จุดเร่ิมต้นข้าง

รายละเอียดหน้าที่ 60 34.00 ม. หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดิน ศาลาประชาคม พิกัด
ลูกรังไหล่ทางตามความเหมาะสม วางท่อ N 17.547377
ระบายน้ าคสล.ชั้น3ศก.0.40ม.จ านวน 5 ท่อน E 103.739734
เส้นที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาย
ยาว 76.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง ค าบาน  แสนจันทร์
ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พิกัด N 17.547478
เส้นที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. E 103.740109
ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง เส้นที่ 2 จุดเร่ิมต้นหน้า

ดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. บ้านนายฃัชวาล ช่วยจันทร์ดี
ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01/ พิกัด N 17.542287
2564 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน E 103.741083
1 ป้าย จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาง
โดยมีขั้นตอนดังนี้ แตงอ่อน แสงจันทร์
1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน พิกัด N 17.542287

2.ด าเนินการตามสัญญา E 103.773199

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน เส้นที่ 3 จุดเร่ิมต้นที่นา

นายปรีชา  ศรีถาพร

พิกัด N 17.549382

E 103.7305229
จุดส้ินสุดที่นานาย

ปรีชา  ศรีถาพร
พิกัด N 17.548542

E 103.734172

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 400,000 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 กองช่าง
เสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ

ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส 7 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด วานรนิวาส จังหวัด

จังหวัดสกลนคร สกลนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ สกลนคร จุดเร่ิมต้น

- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี - ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว หน้าบ้านนายมนัส

งบประมาณ พ.ศ. 2564 156.00 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมลงดิน แสนอุบล พิกัด

รายละเอียดหน้าที่ 61 ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมวาง N 17.528074

ท่อ มอก.คสล. 2 จุดๆ ละ 6 ท่อน ขนาด E 103.673541

0.40*1.00 ม. จุดส้ินสุดด้านหลัง รร.

-ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01/ บ้านโคกสะอาด พิกัด

2564 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน N 17.527317

1 ป้าย E 103.673565

โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
2.ด าเนินการตามสัญญา

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 400,000            บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 2 กองช่าง

เหล็ก บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 2 ต าบล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนอุดม ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ
ศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด หมู่ที่ 2 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส วานรนิวาส จังหวัด
สกลนคร  (จ านวน  3  เส้น) จังหวัดสกลนคร  มีรายละเอียดดังนี้ สกลนคร
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เส้นที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. เส้นที่ 1 จุดเร่ิมต้น

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง ด้านข้างร้ัว รพ.สต.โนน
รายละเอียดหน้าที่ 62 ดินลูกรังตามความเหมาะสม วางท่อระบาย อุดม พิกัด N 17.535236

น้ า คสล.มอก.ชั้น3 ศก.0.40ม.จ านวน 7 ท่อน
เส้นที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. E 103.736971
ยาว 40.50 ม. หนา 0.15 เมตร พร้อม จุดส้ินสุดด้านข้างร้ัว
ลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. รพ.สต.โนนอุดม พิกัด
วางท่อระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น3ศก.0.30ม. N 17.534604
จ านวน 9 ท่อน E 103.736917
เส้นที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. เส้นที่ 2 จุดเร่ิมต้น

ยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลง หน้าบ้านปรารถนา
ดินลูกรังตามความเหมาะสม คุณสมบัติ พิกัด
ตามแบบกรมการปกครอง เลขที่ ท1-01/ N 17.536466
2564 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน E 103.743520
1 ป้าย จุดส้ินสุดหน้าบ้านนาย
โดยมีขั้นตอนดังนี้ ปรารถนา คุณสมบัติ

1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน พิกัด
2.ด าเนินการตามสัญญา N 17.536329
3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน E 103.742230

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เส้นทึ่ 3 จุดเร่ิมต้น

ร้ัวที่นานายก าจัด นามวงษา
พิกัด N 17.537844
E 103.737980
จุดส้ินสุดร้ัวที่นา
นายก าจัด นามวงษา
พิกัด N 17.537923
E 103.737495

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 207,000            บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1 กองช่าง
เสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย หมู่ที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีวิชัย จุดเร่ิมต้นหน้าศูนย์
ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส หมู่ที่ 1 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส พัฒนาเด็กเล็ก พิกัด
จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีรายระเอียดดังนี้ N 17.531267
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี - ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 81.00 ม. E 103.714986
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หนา 0.15 ม. พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง จดุส้ินสุดทีน่านางบรรจง

รายละเอียดหน้าที่ 63 ข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร ทัพธานี พิกัด 
ไม่น้อยกว่า 324.00 ม. ตามแบบกรม  N 17.531249
การปกครอง เลขที่ ท1-01/2564 E 103.715264
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
2.ด าเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง -เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน 148,000            บ้านโนนอุดมหมู่ที่ 16 กองช่าง

เพื่อการเกษตร บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนอุดม หมู่ที่ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ
16 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส 16 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส วานรนิวาส จังหวัด
จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร สกลนคร จุดเร่ิมต้น
- ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี -ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 500.00 ม. ข้างบ้านนายขจรศักด์ิ
งบประมาณ พ.ศ. 2564 หนาเฉล่ีย 0.50 ม.หรือปริมาณดินลูกรัง พรวิจิตร พิกัด N17.53
รายละเอียดหน้าที่ 63 ไม่น้อยกว่า 1,250 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ 6523 E103.7281

ระบายน้ า คสล.มอก.ชั้น3 ศก.0.30 ม. 12 จุดส้ินสุดบ้านนาย
จ านวน 4 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน ส ารอง จันทร์มี พิกัด
-ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 10/2564 N 17.535436
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย E 103.731998
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
2.ด าเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
แผนงานที่  9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างประปาถังสูง -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 400,000 บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 8 กองช่าง

ถังพลาสติกสีน้ าเงิน ขนาด 2,000 ถังพลาสติกสีน้ าเงิน ขนาด 2,000 ลิตร ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ
ลิตร จ านวน 4 ถัง บ้านห้วยแสง จ านวน 4 ถัง บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 8 วานรนิวาส จังหวัด
หมู่ที่ 8 ต าบลศรีวิชัย ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด สกลนคร  
อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ จุดโครงการบริเวณ

-ขนาดกว้าง 3.60 ม.ยาว 3.60 ม. สูง สวนยาง นางศรีพรรณ
9.00 ม.ถังน้ าขนาด 2,000 ลิตร เหลาพรม พิกัด
จ านวน 4 ถัง ขยายเขตประปาขนาดท่อ N 17.517181
2 นิ้ว ยาว 150 ม. พร้อมเคร่ืองกรองน้ า E 103.740930
อุปกรณ์ครบชุด
-ตามแบบ อบต.ศรีวิชัย เลขที่ 5/2564
พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
2.ด าเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

2 โครงการก่อสร้างประปาถังสูง ถังน้ า -เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาถังสูง ถังน้ า 400,000 หน้าโรงน้ าด่ืม บ้าน กองช่าง
พลาสติกสีน้ าเงิน ขนาด 2,000 พลาสติกสีน้ าเงิน ขนาด 2,000 ลิตร ดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10

ลิตร จ านวน 4 ถัง บ้านดอนแดงน้อยจ านวน 4 ถัง บ้านดอนแดงน้อย หมู่ที่ 10 ต าบลศรีวชิัย อ าเภอ
หมู่ที่ 10 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอ ต าบลศรีวิชัย อ าเภอวานรนิวาส จังหวัด วานรนิวาส จังหวัด

วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สกลนคร มีรายละเอียดดังนี้ สกลนคร  พกิัด
-ขนาดกว้าง 3.60 ม. ยาว 3.60 ม.สูง N 17.553038
11.90 ม. ถังน้ าขนาด 2,000 ลิตร E 103.690947
จ านวน 4 ถัง

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
แผนงานที่  11  แผนงานการพาณชิย์

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-ตามแบบส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 10
แบบเลขที่ 3412010 พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
2.ด าเนินการตามสัญญา
3.ลงทะเบียนทรัพย์สิน

แผนงานที่  11  แผนงานการพาณชิย์
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน  องค์การบรหิารส่วนต าบลศรวีิชัย
ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
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